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ΤΟ Κ Ο ΙΝ Ω Φ ΕΛ ΕΣ ΙΔΡΥΜ Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  ΚΑΙ Μ ΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ- 

ΝΟΒΑ, συνεχίζοντας τίς εκδόσεις του, ευρίσκεται στήν ευχάριστη θέση νά 
παραδώσει στη δημοσιότητα τό αξιόλογο βιβλίο τού γνωστού λογοτέχνη 
και συγγραφέα κ. Ντίνου Μακρυγιάννη μέ τίτλο Αγορεύσεις Γ . Άθανα- 
σιάδη-Νόβα στη Βουλή τών Ελλήνων».

Ό  κ. Μακρυγιάννης, τόν όποιο καί συγχαίρουμε γιά τό έγχείρημά 
του, κατόρθωσε μέ σεβασμό κι άγάπη στό πρόσωπο τού 'Ιδρυτοΰ μας, 
μέσα άπό τά επίσημα πρακτικά τής Βουλής νά συγκεντρώσει καί νά μάς 
παρουσιάσει δλα τά κείμενα τού Γ . Άθανασιάδη-Νόβα πού κατά καιρούς 
άκούσθηκαν στή Βουλή, γιά μισό περίπου αίώνα κατά τόν όποιο υπήρξε 
έκφραστής τής Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται γιά ένα μνημειώδες έργο 
τό όποιο πιστεύουμε δτι θά τύχει τής ευρύτερης αποδοχής καί άναγνωρί- 
σεως άπό τό αναγνωστικό κοινό.

Πολυκύμαντη καί πολύπλευρη είναι ή πολιτική καί κοινοβουλευτική 
δράση τού Γεωργίου ’Αθανασιάδη-Νόβα, δπως φαίνεται στά δσα εκτίθε
νται στό βιβλίο αυτό. Ή  δεκαετία τού ’60 κατά τήν όποία παρατηρούμε 
έντονη πολιτική δραστηριότητα τού Γεωργίου Άθανασιάδη-Νόβα, είναι 
μία δύσκολη καί ταραχώδης περίοδος γιά τά πολιτικά πράγματα τής 
χώρας, ή όποία έπιδέχεται πολλές έρμηνεΐες. Ό  αναγνώστης έχει ήδη 
σχηματίσει προσωπική γνώμη πάνω στίς πολιτικές εξελίξεις τής έποχής 
έκείνης, όπότε μέ τήν άνάγνωση τού παρόντος τόμου θά τού δοθεί ή δυ
νατότητα ή νά στηρίξει τίς απόψεις του ή νά τίς αναθεωρήσει μέσα άπό 
τόν προσωπικό λόγο τού αείμνηστου Ναυπάκτιου πολιτικού.

Τό ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ αισθάνεται τήν υποχρέωση νά έκφράσει τίς 
ευχαριστίες του πρός τόν κ. Μακρυγιάννη, γιά τήν πολύτιμη καί αφιλο
κερδή προσφορά του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ



Π Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α

Τά στοιχεία πού παραθέτω γιά την κοινοβουλευτική διαδρομή τού Γ . 
Άθανασιάδη-Νόβα, τά απομόνωσα μέσα από τή μελέτη μου «Κοινοβου
λευτική Ιστορία τής επαρχίας Ναυπακτίας» στήν οποία συμπεριλαμβάνο- 
νται όλοι οι Κοινοβουλευτικοί άνδρες τής Ναυπακτίας, από τήν απελευ
θέρωση τού 1821 μέχρι κ α ί τίς μέρες μας. Ή  απομόνωση τών στοιχείων 
αυτών, ή συμπλήρωση μ έ τά σπάνια πολιτικά κείμενά του κ α ί ή ενιαία 
παρουσίασή τους στή συνέχεια, άποτέλεσε γιά μένα υπέρτατο ήθικό χρέ
ος, γιατί είμαι από εκείνους που στήν τελευταία του κοινοβουλευτική πε
ρίοδο είχα τήν εξαιρετική τιμή νά τόν υπηρετήσω ως ιδιαίτερος Γραμ
ματέας του.

Τό υπέρτατο αυτό καθήκον, αλλά κ α ί ή σχετική ευχέρεια από τή θέ
ση πού κατείχα (υπάλληλος Βουλής), μοΰ υπαγόρευσαν νά φέρω στή δη
μοσιότητα τά εξαίρετα κα ί υπέροχα αύτά κείμενα, γιά νά παραμείνουν 
έσαεί κτήμα τών έπιγενομένων. Βέβαια ή πλούσια κοινοβουλευτική του 
δραστηριότητα δέν περιορίζεται κ α ί δέν εξαντλείται στά κείμενα πού πα
ραθέτω. Οι εισηγήσεις κα ί τροπολογίες σέ διάφορα νομοσχέδια, ή σω
ρεία τών παρεμβάσεων του κατά τή διάρκεια τών Συνεδριάσεων τής 
Βουλής, οί αναφορές, ερωτήσεις κα ί έπερωτήσεις του επ ί διαφόρων τρε
χόντων θεμάτων τής επαρχίας μας - κ α ί  όχι μ όνο- τά όποια αν όχι 
αδύνατο, ήταν αρκετά δύσκολο νά έντοπισθοΰν όλα κ α ί νά συμπεριλη- 
φθοϋν στήν παρούσα μελέτη, άποτελούν σωστό πολιτικό μνημείο στό διά
στημα τού μισού περίπου αιώνα παρουσίας του στήν πολιτική ζωή τής 
χώρας μας κα ί τό Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ή  Κοινοβουλευτική δραστηριότητα τού Γ . Άθανασιάδη-Νόβα κορυ- 
φώνεται μετά τό 1960 όταν συστήθηκε ή «Νέα Πολιτική Κίνηση» μέ  
επίλεκτα κ α ί κορυφαία στελέχη τού πολιτικού στερεώματος κα ί άναδεί- 
χθηκε επικεφαλής αυτής ως Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος. Σ τό  
διάστημα αυτό θά μάς δοθεί ή ευκαιρία νά παρακολουθήσουμε κα ί νά θυ
μηθούμε μνημειώδεις αγορεύσεις του, στις όποιες απεικονίζεται ή άναμ-
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φισβήτητη κα ί πολύπλευρη κατάρτιση, ή καλλιέργεια τής φυχής κα ί τού 
πνεύματος κα ί τέλος τό ήθος κ α ί τό ύφος τού πολιτικού άνδρα. Αλλά  
καί στό διάστημα πού κατείχε τό αξίωμα τού Προέδρου τής Βουλής, ή 
θητεία του υπήρξε νηφάλια, σώφρων, νουνεχής κ α ί μεστή. Εκτός από τη 
σωρεία των ανακοινώσεων έκανε εύστοχες παρεμβάσεις στούς ομιλητές, 
μ ’ αποτέλεσμα νά θεωρείται από τούς πετυχημένους Προέδρους. "Αλλω
στε είσήγαγε κα ί πάρα πολλές καινοτομίες στό θεσμό, την λειτουργία 
καί τήν αναβάθμιση τού Ελληνικού Κοινοβουλίου, τό όποιο όπως είπε ό 
ίδιος: «αποτελεί τήν κρηπίδα τού ομαλού πολιτικού βίου, τό μέγα οχυ
ρό τής Δημοκρατίας, τό ισχυρό φρούριο τής λαϊκής κυριαρχίας, τήν Ιερά 
Ακρόπολη τού "Εθνους».

Πάντως από τήν προσεκτική αναδίφηση κ α ί μελέτη τών κειμένων 
αυτών διαφαίνεται ξεκάθαρα δτι ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας υπήρξε άξιος 
συνεχιστής τής κοινοβουλευτικής παρουσίας τής Αιτωλοακαρνανίας, τήν 
όποια εκπροσωπούσε στό Ελληνικό Κοινοβούλιο. *Αν λάβουμε ΰπόφη 
μας ότι, εκτός από τήν πολιτική του καριέρα, άναδείχθηκε κα ί κατέλαβε 
επίζηλη θέση κα ί στά ελληνικά γράμματα, μ ’ αποτέλεσμα τό έτος 1955  
νά εκλεγεί Ακαδημαϊκός κα ί Πρόεδρος Ακαδημίας, εύκολα μπορούμε νά 
συμπεράνουμε κα ί νά υποστηρίξουμε - κ α ί  μάλιστα μ έ βεβαιότητα- ότι 
υπήρξε μεγάλη πνευματική κα ί πολιτική φυσιογνωμία, μ έ πανελλήνια 
εμβέλεια.

Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Α Κ Ρ Τ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ



Μ ΕΡΟ Σ Π ΡΩ ΤΟ

Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η  

Τ Ο Υ  Γ .  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η -Ν Ο Β Α  

Α Π Ο  Τ Ο  1 9 2 6  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ο  1 9 7 4



Α' Ε Κ Λ Ο ΓΗ  Τ Ο Ϊ  1926

Ό  Έπαχτίτης Γ . Άθανασιάδης-Νόβας ( 1 8 9 3 - 1 9 8 7 ) ,  ξεκίνησε την πο
λιτική του καριέρα καί πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής στήν Α' έκλογή τοϋ 
έτους 1 9 2 6 1.

Ή  Α' έκλογή τοϋ 1 9 2 6  είχε αναθεωρητική ιδιότητα καί διεξήχθη στίς 
7  Νοεμβρίου με εύρεΐα περιφέρεια καί αναλογικό εκλογικό σύστημα2. 
Συνολικά εκλέχθηκαν 2 7 9  βουλευτές. Ό  Νόβας πολιτεύθηκε μέ τό Κόμ
μα τών Έλευθεροφρόνων τοϋ Ί ω . Μεταξά, ό όποιος συνέπραττε μέ τό 
νεοπαγές κόμμα του (είχε 5 2  έδρες στίς έκλογές μετά τήν ανατροπή τής 
σύντομης δικτατορίας τού Παγκάλου) στήν οικουμενική κυβέρνηση τοϋ 
Άλεξ. Ζαΐμη.

Ό  νεοφώτιστος Βουλευτής τής Ναυπακτίας στή Β' Σύνοδο καί συγκε
κριμένα άπό 14  Νοεμβρίου 1 9 2 7  μέχρι 9  Ιουλίου 1 9 2 8 ,  έκλέχθηκε 
Γραμματέας τής Βουλής3.

Γ  ΕΚ Λ Ο ΓΗ  ΤΟ Υ  1 9 3 2

Ή  δεύτερη έκλογή τοϋ Νόβα ήρθε μέ τήν Ρ  έκλογή τοΰ έτους 1 9 3 2 ,  

πού δέν είχε διάρκεια μεγαλύτερη άπό ένα εξάμηνο4. Ή  Ρ  έκλογή τοΰ 
1 9 3 2  διεξήχθη στίς 2 5  Σεπτεμβρίου 1 9 3 2  μέ εύρεΐα περιφέρεια καί ανα
λογικό έκλογικό σύστημα5. Στήν έκλογή αυτή έκλέχθηκαν συνολικά 2 5 0

1. Πρακτικά Βουλής, Α' Βουλευτική Περίοδος, Σύνοδος Α', Συνεδρίαση τής 6ης Δε
κεμβρίου 1 9 2 6 , σελ. 3 .

2 . Εκλογικός Νόμος 3 3 6 3 /1 9 2 6 , ΦΕΚ Α 2 9 1 /2 -9 -1 9 2 6 .
3 . Πρακτικά Βουλής τής Α' Βουλευτικής Περιόδου, Σύνοδος Β', Συνεδρίαση Α' τής 

16ης Νοεμβρίου 1 9 2 7 , σελ. 4 .
4 . Εφημερίδα τών Συζητήσεων τής Βουλής, Περίοδος Γ ,  Σύνοδος Α', Συνεδρίαση 

τής 24ης Όκτωβρίου 1 9 3 2 , σελ. 2 .
5 . Νόμος 5 4 9 3 /1 9 3 2 ,  ΦΕΚ Α 1 6 8 /2 1 -5 -1 9 3 2 .
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βουλευτές. Ό  Νόβας στην εκλογή τοΰ 1932 πολιτεύθηκε με τό Προο
δευτικό Κόμμα (τρίτη κατάσταση) τοΰ Γεωργ. Καφαντάρη.

Γ  ΑΝ ΑΘ ΕΩΡΗ ΤΙΚΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΟ Υ  1936

Στήν Π Αναθεωρητική Βουλή τοΰ 1936, ό Νόβας εκλέχθηκε γιά τρί
τη φορά6, μέ τό Κόμμα τοΰ Δημοκρατικού Συνασπισμού, τόν όποιο 
αποτελούσαν τό Προοδευτικό Κόμμα μέ αρχηγό τό Γ . Καφαντάρη, τό 
Δημοκρατικό Κόμμα μέ αρχηγό τό Γ . Παπανδρέου, τό Αγροτικό Εργα 
τικό Κόμμα μέ αρχηγό τόν Αλέξανδρο Παπαναστασίου καί τό Αγροτικό 
Δημοκρατικό Κόμμα μέ αρχηγό τόν Αλέξανδρο Μυλωνά.

Ό  Νόβας έπρόσκειτο στό Προοδευτικό Κόμμα τοΰ Γ . Καφαντάρη. Ή  
εκλογή τής Ρ  Αναθεωρητικής Βουλής, διεξήχθη στίς 26 Ίανουαρίου 
1936 μέ εύρεΐα περιφέρεια καί αναλογικό εκλογικό σύστημα7. Συνολικά 
έκλέχθηκαν 300 βουλευτές.

Στήν Α' Σύνοδο καί συγκεκριμένα από 2 Μαρτίου μέχρι 4 Αύγούστου 
1936, ό Νόβας εκλέχθηκε Β' Αντιπρόεδρος τής Βουλής8.

Μ ΕΤΑΠ ΟΛΕΜ ΙΚΗ  Π ΕΡΙΟ Δ Ο Σ

Μετά τή δικτατορία Μεταξά πού διήρκεσε άπό 4 Αύγούστου 1936 μέ
χρι 29 Ίανουαρίου 1941 καί μετά τήν κατοχική απελευθέρωση (μεταπολε
μική περίοδο), όρκίσθηκε α) Υπουργός Εσωτερικών άπό 7 Μαρτίου μέχρι 
8 Απριλίου 1945 στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα9 καί β) Υπουργός Θρησκευ
μάτων καί Εθνικής Παιδείας άπό 22 Νοεμβρίου 1945 μέχρι 11 Μαρτίου 
1946 στήν Κυβέρνηση Σοφούλη10. Στήν εκλογή τής 31ης Μαρτίου τού 
1946 ό Νόβας δέν πολιτεύθηκε λόγω αποχής τού Κόμματός του.

6 . Πρακτικά τής Γ  Αναθεωρητικής Βουλής τοΰ 1 9 3 6 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση Α'
τής 2ας Μαρτίου, σελ. 3 καί Μητρώο Βουλευτών, Έκδοση τής Βουλής τών Ελλήνων,
Άθήναι 1 977 , σελ. 44 .

7. Νόμος 5 4 9 3 /1 9 3 2  δπως τροποποιήθηκε άπό τόν Α.Ν. τής 3 0 -1 2 -1 9 3 5 ,  
ΦΕΚ Α 6 3 6 /3 0 -1 2 -1 9 3 5 .

8 . α) Άλκ. Πρόβατά, Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος 1 8 2 1 -1 9 8 0 , Αθήνα 1 9 8 0 , 
σελ. 6 8 , β) Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Β' τής 6ης Μαρτίου 1 9 3 6 , σελ. 7.

9 . Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 5 7 4  καί 5 7 5 .
10. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 5 9 2  καί 5 9 6 .



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 15

Α' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  Τ Ο Τ  1950

Στίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1950 καί συγκεκριμένα στην Α' έκλογι- 
κή περίοδο τοΰ έτους 1950, έκλέχθηκε γιά τέταρτη φορά μέ τό Κόμμα 
τών Φιλελευθέρων (άρχηγός ό Σοφ. Βενιζέλος)11. Ή  εκλογή τοΰ έτους 
1950 διεξήχθη στίς 5 Μαρτίου μέ εύρεία περιφέρεια καί έκλογικό σύστη
μα αναλογικό12. Στήν έκλογή τοΰ 1950 εκλέχθηκαν 250 βουλευτές. 
Καθ’ δλο τό διάστημα τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου, άπό 23 Μαρτίου 
1950 μέχρι 15 Απριλίου 1950 ό Νόβας χρημάτισε Υπουργός Θρησκευ
μάτων καί Εθνικής Παιδείας καί προσωρινά Εμπορικής Ναυτιλίας άπό 
23 μέχρι 24 Μαρτίου 195013.

Στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα πού διαδέχθηκε τήν Κυβέρνηση Βενιζέλου 
(15 Απριλίου 1950 μέχρι 21 Αύγούστου 1950) χρημάτισε καί πάλι 
Υπουργός Θρησκευμάτων καί Παιδείας μέχρι παραιτήσεως τής Κυβερνή
σεως14. Στίς 3 Αύγούστου 1951 καί στήν τελευταία Κυβέρνηση τοΰ Βενι
ζέλου άπό 3 Αύγούστου μέχρι 27 Όκτωβρίου 1951, διορίσθηκε Υφυπουρ
γός παρά τώ Πρωθυπουργό)15 καί στίς 30 Σεπτεμβρίου 1951 Υφυπουρ
γός παρά τώ Προέδρω τής Κυβερνήσεως καί προσωρινά Υπουργός Ε σ ω 
τερικών μέχρι παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως (27 Όκτωβρίου)16.

Β' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  Τ Ο Τ  1951

Ακολούθησε ή Β' έκλογική περίοδος τοΰ έτους 1951 δπου έκλέχθηκε 
βουλευτής γιά πέμπτη φορά μέ τή σημαία τοΰ Κόμματος τών Φιλελευ
θέρων πού είχε αρχηγό τό Σοφοκλή Βενιζέλο17. Η Β' έκλογή τοΰ έτους

11. Πρακτικά Βουλής, Περίοδος Α' τοΰ έτους 1 9 5 0 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση τής 
30ης Μαρτίου, σελ. 3  καί 4 .

12. Νόμος 5 4 9 3 /1 9 3 2  οπως τροποποιήθηκε μέ τό Α.Ν. 1 0 2 0 /1 9 4 6  ΦΕΚ 
7 1 /2 7 -2 -1 9 4 6  καί Ν. 4 /1 9 3 6  ΦΕΚ 2 2 2 /2 2 -5 -1 9 3 6 .

13. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 6 3 8 .
14. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 641  καί Μητρώο Βουλευτών δ.ά. 

σελ. 102 .
15. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 6 5 6 .
16. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 6 5 7 .
17. Πρακτικά Βουλής, Β' Περίοδος τοΰ έτους 1 9 5 1 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση Β' τής 

25ης Όκτωβρίου 1 9 5 1 , σελ. 5 καί Μητρώο Βουλευτών, δ.ά. σελ. 102.
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1951 διεξήχθη στίς 9 Σεπτεμβρίου τοΰ 1951 με εύρεΐα περιφέρεια καί ένι- 
σχυμένη αναλογική18. Στήν εκλογή τοΰ 1951 εκλέχθηκαν 258 βουλευτές.

Ό  Νόβας στή Β' έκλογική περίοδο πού σχημάτισε Κυβέρνηση ό Πλα- 
στήρας μέ Αντιπρόεδρο τό Βενιζέλο, χρημάτισε Υπουργός Βιομηχανίας 
από 27 Όκτωβρίου 1951 μέχρι 24 Απριλίου 1952 καί Υπουργός παρά 
τή Προεδρία από 24 Απριλίου 1952 μέχρι παραιτήσεως τής Κυβερνήσε- 
ως στίς 11 Όκτωβρίου 195219.

Δ' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π ΕΡΙΟ ΔΟ Σ ΤΟ Υ  1956

Στή Δ' έκλογική περίοδο τοΰ 1956, ό Νόβας εκλέχθηκε Βουλευτής 
γιά έκτη φορά μέ τή «Δημοκρατική "Ενωση», πού άποτέλεσαν πολλά 
δημοκρατικά κόμματα20, μεταξύ των οποίων ήταν καί τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων. Ό  Νόβας στή Δ' έκλογική περίοδο τοΰ 1956, έπρόσκειτο 
στή Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωση (Φ Ι.Δ .Ε .)  πού είχε αρχηγό τό 
Σοφ. Βενιζέλο. Ή  Φ Ι.Δ .Ε  τό 1957 ένοποιήθηκε μέ τό «Κόμμα Φιλε
λευθέρων». Ή  Δ' έκλογή τοΰ 1956 διεξήχθη στίς 19 Φεβρουάριου μέ 
εύρεΐα περιφέρεια καί ένισχυμένη αναλογική21. Συνολικά στήν έκλογή 
αυτή έκλέχθηκαν 300 βουλευτές. Στή διάρκεια τής βουλευτικής του θη
τείας συμμετείχε σέ Κοινοβουλευτικό Συνέδριο τοΰ ΝΑΤΟ στό Παρίσι.

Σ' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π ΕΡΙΟ Δ Ο Σ ΤΟ Υ  1958

Στήν Ε' έκλογική περίοδο τοΰ 1958 έκλέχθηκε γιά έβδομη φορά μέ 
τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων22. Ή  Ε' έκλογή τοΰ 1958 διεξήχθη στίς 
11 Μαΐου 1958 μέ εύρεΐα περιφέρεια καί έκλογικό σύστημα ένισχυμένη 
άναλογική23. Αριθμός βουλευτών πού έκλέχθηκαν 300.

18. Νόμος 5 4 9 3 /1 9 3 2  όπως τροποποιήθηκε μέ τό Ν. 1 8 7 8 /1 9 5 1 , ΦΕΚ 
2 0 5 /2 8 -7 -1 9 5 1 .

19. Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, ό.ά. σελ. 6 5 8 , 6 6 0  καί 6 1 1 .
2 0 . Πρακτικά Βουλής Δ' Περιόδου 1 9 5 6 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση Α' τής 2ας

Απριλίου 1 9 5 6 , σελ. 1.
2 1 . Εκλογικός Νόμος 3 4 5 9 /1 9 5 5 , ΦΕΚ 3 4 0 /2 2 -1 2 -1 9 5 5 .
2 2 . Πρακτικά Βουλής τής Ε' Περιόδου τού έτους 1 958 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση Α'

τής 9ης Ιουνίου, σελ. 3 .
23 . Ν. 3 8 2 2 /1 9 5 8 , ΦΕΚ 4 5 /3 1 -3 -5 8 .
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Στίς 3 Φεβρουάριου 1960 ό Νόβας προσχώρησε στή «Νέα Πολιτική 
Μερίδα», τήν οποία άποτέλεσαν δέκα έπίλεκτα στελέχη (Γ . Άθανασιά- 
δης-Νόβας, Άλλαμανής, Ζαΐμης, Ζίγδης, Κωστής, Λουλακάκης, 
Μαύρος, Μητσοτάκης, Παπαληγούρας καί Τούμπας). Τήν εκπροσώπηση 
τής κοινοβουλευτικής αυτής ομάδας είχε ό επικεφαλής Γ . Άθανασιάδης- 
Νόβας. Ή  «Νέα Πολιτική Μερίδα» μέ τήν προσχώρηση καί τών Βου
λευτών Γ . Βοραξάνη, Τζών Γκλαβανή, Κ. Αιδωρίκη, Γ . Μελά, Δ. Πα- 
πασπύρου καί Γ . Ράλλη άποτέλεσε τή «Νέα Πολιτική Κίνηση», στήν 
οποία ό Νόβας εξακολούθησε νά είναι ό Κοινοβουλευτικός της Εκπρό
σωπος.

Ό  Νόβας μέ τή διάλυση τής «Νέας Πολιτικής Κίνησης» αρχικά προ
σχώρησε στό Δημοκρατικό Κέντρο -  Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωση, 
πού ίδρυσε ό Γ . Παπανδρέου στίς 11 Φεβρουάριου 1961 καί στή συνέ
χεια στήν Ένω ση Κέντρου24.

Σ Τ  ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ  ΤΟ Υ  1961

Συγκεκριμένα στήν Σ Τ  έκλογική περίοδο τού 1961, προσχώρησε καί 
έκλέχθηκε γιά όγδοη φορά μέ τήν "Ενωση Κέντρου, τήν οποία ίδρυσε ό 
Γ . Παπανδρέου στίς 21 Σεπτεμβρίου 196124α.

Ή  Σ Τ  εκλογή τού έτους 1961 διεξήχθη στίς 29 Όκτωβρίου 1961, 
μέ εύρεΐα περιφέρεια καί ένισχυμένη αναλογική25. Συνολικά στήν έκλογή 
τού 1961 έκλέχθηκαν 300 βουλευτές.

Ζ' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  Τ Ο Υ  1963

Ακολουθεί ή Ζ' έκλογική περίοδος τού έτους 1963 όπου έκλέχθηκε 
γιά ένατη φορά μέ τήν "Ενωση Κέντρου τού Γ . Παπανδρέου26. Ή  Ζ'

2 4 . α) Ή  δήλωση προσχώρησής του είναι καταχωρημένη στήν Έφημ.Συζητήσεων 
τής 13ης Φεβρουάριου 1 9 6 1 , σελ. 162  καί β) στά πρακτικά τής Βουλής, Συνεδρίαση 
6 4 /1 3 -2 -1 9 6 1  σελ. 3 8 5 , 3 8 6 .

24α. Πρακτικά Βουλής τής Σ Τ  Περιόδου τού έτους 1 9 6 1 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση 
Α' τής 4ης Δεκεμβρίου 1 9 6 1 , σελ. 3  καί Σ Τ  Συνεδρίαση τής 9ης Ίανουαρίου 1 9 6 2 , 
σελ. 4 4 .

2 5 . Ν. 4 1 7 3 /1 9 6 1 , ΦΕΚ 1 8 4 /2 7 -6 -1 9 6 1 .
2 6 . Πρακτικά Βουλής τής Ζ' Περιόδου τοϋ έτους 1 9 6 3 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση 

τής 16ης Δεκεμβρίου, σελ. 3  καί 4.
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εκλογή τοΰ έτους 1963 διεξήχθη στίς 3 Νοεμβρίου με εύρεία περιφέρεια 
καί εκλογικό σύστημα άσθενώς ένισχυμένη άναλογική27. Ή  έκλογή τοΰ 
1963 άνέδειξε 300 βουλευτές. Στήν Κυβέρνηση πού σχημάτισε ό Γ . Πα- 
πανδρέου, ό Νόβας χρημάτισε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως άπό 8 
Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 196328.

Η' ΕΚ Λ Ο ΓΙΚ Η  Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ  ΤΟ Υ  1964

Τέλος στήν Η' έκλογική περίοδο τοΰ έτους 1964 πού απέχει μόλις πε
νήντα μέρες άπό τήν προηγούμενη, ό Νόβας έκλέχθηκε βουλευτής γιά δέ
κατη καί τελευταία φορά μέ τή σημαία τής "Ενωσης Κέντρου29. Ή  Η' 
έκλογή τοΰ έτους 1964, διεξήχθη στίς 16 Φεβρουάριου μέ εύρεία περιφέ
ρεια καί άσθενώς ένισχυμένη αναλογική30. Στήν έκλογή τοΰ 1964 έκλέ- 
χθηκαν 300 συνολικά βουλευτές. Ό  Παπανδρέου πού πήρε τίς έκλογές 
καί σχημάτισε Κυβέρνηση δέν όρκισε Τπουργό τό Νόβα, γιατί τόν προό
ριζε νά άναλάβει τό τιμητικό άξίωμα τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ ΒΟΥΛΗΣ

Πράγματι στή Συνεδρίαση τής 19ης Μαρτίου έκλέγεται Πρόεδρος 
Βουλής γιά τήν Α' τακτική Σύνοδο τής Η' περιόδου τοΰ έτους 1964, άπό 
19 Μαρτίου 1964 μέχρι 11 Ιουλίου 196431. Στήν ίδια έκλογική περίο
δο καί συγκεκριμένα στή Συνεδρίαση τής 14ης Νοεμβρίου 1964 έπανε- 
κλέγεται Πρόεδρος Βουλής γιά τή Β' τακτική Σύνοδο, πού κράτησε άπό 
14 Νοεμβρίου 1964 μέχρι 26 Ιουνίου 196532.

2 7 . Ν. 4 1 7 3 /1 9 6 1  καί Ν. 4 3 2 2 /1 9 6 3 , ΦΕΚ 1 4 0 /1 1 -9 -1 9 6 3 .
2 8 . Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 7 0 8  καί 7 0 9 .
2 9 . Πρακτικά Βουλής τής Η' Περιόδου τοϋ έτους 1 9 6 4 , Σύνοδος Α', Συνεδρίαση Α' 

τής 19ης Μαρτίου 1964 , σελ. 4 .
3 0 . Ν. 4 1 7 3 /1 9 6 1  καί Ν. 4 3 2 2 /6 3 ,  ΦΕΚ 1 4 0 /1 1 -9 -1 9 6 3 .
3 1 . Πρακτικά Βουλής, Α' τακτική Σύνοδος, Συνεδρίαση Α' τής 19ης Μαρτίου 

1 9 6 4 , σελ. 3 καί 6 -8  καί Έφ. Συζητήσεων, σελ. 3 καί 6 -9 .
3 2 . Πρακτικά τής Β' τακτικής Συνόδου, Συνεδρίαση Α' τής 14ης Νοεμβρίου 1 964 , 

σελ. 3 , 4  καί Έφ. Συζητήσεων, σελ. 3 -5 .
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Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ Σ  Κ Τ Β Ε ΡΝ Η Σ Ε Ω Σ

Όταν τό καλοκαίρι τού 1 9 6 5  ξέσπασε πολιτική κρίση καί ό Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως Γ . Παπανδρέου παραιτήθηκε (1 5  Ιουλίου 1 9 6 5 ) ,  ό 
Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας κλήθηκε από τό Βασιλιά 
καί όρκίσθηκε αυθημερόν Πρωθυπουργός με εντολή σχηματισμού Κυβέρ
νησης. Στήν Κυβέρνηση πού σχημάτισε ό Νόβας, όρκίσθηκε συγχρόνως 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Υπουργός Ε ξω τε
ρικών33. Ή  Κυβέρνηση Νόβα τελικά δέν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης (1 6 7  

κατά, 131  υπέρ) καί στίς 20 Αύγούστου 1 9 6 5  παραιτήθηκε34.

Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ  Κ Τ Β Ε ΡΝ Η Σ Ε Ω Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Π Ο ΪΑ Ο Υ

Στήν Κυβέρνηση Στεφανοπούλου άπό 17  Σεπτεμβρίου 1 9 6 5  μέχρι 22 
Δεκεμβρίου 1 9 6 6 , ό Νόβας χρημάτισε Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 
άπό τήν αρχή μέχρι τής παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως, προσωρινός 
Υπουργός Βιομηχανίας άπό 1 7  Σεπτεμβρίου μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 
1 9 6 5 , προσωρινός Υπουργός Δικαιοσύνης άπό 16  Νοεμβρίου μέχρι 3 

Δεκεμβρίου 1 9 6 5  καί προσωρινός Υπουργός Κοιν. Προνοίας άπό 13  

Απριλίου 1 9 6 6  μέχρι 11 Μαΐου 1 9 6 6 35. Στίς 13  Νοεμβρίου 1 9 6 5  ό Νό
βας κατέθεσε δήλωση άνεξαρτησίας καί στίς 2 4  Ίανουαρίου 1 9 6 6 , δήλω
ση προσχώρησης στό Κόμμα Στεφανοπούλου «Φιλελεύθερο Δημοκρατικό 
Κέντρο» (Φ Ι.Δ Η .Κ .), πού ίδρυσε στίς 9  Δεκεμβρίου 1 9 6 5 36.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ  Ε ΙΔ ΙΚ Η Σ  ΕΠ ΙΤΡ Ο Π Η Σ

Στή διάρκεια τής κοινοβουλευτικής διαδρομής του ό Νόβας διετέλεσε

3 3 . α) Πρακτικά Βουλής, Έκτακτος Σύνοδος τής Η' Βουλευτικής Περιόδου, Συνε
δρίαση Α' τής 30ής Ιουλίου 1 9 6 5 .

β) Β.Δ. 6 2 7 /3 0 -7 -1 9 6 5 , ΦΕΚ 1 4 4 /3 0 -7 -1 9 6 5  καί 
γ) Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 7 2 0 .
34 . Πρακτικά Βουλής, Έκτακτος Σύνοδος τής Η' Βουλευτικής Περιόδου, Συνεδρία

ση Ε' τής 2 4 -8 -1 9 6 5 .
35 . Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, δ.ά. σελ. 7 2 3 , 7 2 5 , 7 2 7  καί 7 2 9 .
36 . Μητρώο Βουλευτών, δ.ά. σελ. 9 8 , 102 , 103  καί 2 2 9 .
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καί Πρόεδρος τής Ειδικής Επιτροπής τού άρθρου 3 5  τοΰ Συντάγματος 
1 9 5 2  πού είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα επί έκδόσεως νομοθετικών δια
ταγμάτων πρός ρύθμιση έξαιρετικώς επειγόντων θεμάτων, όταν διαρκού- 
σης τής Βουλευτικής περιόδου δεν υπήρχε Βουλή (διακοπή εργασιών). 
Συγκεκριμένα έκλέχθηκε στήν Α' Σύνοδο τής Η' Βουλευτικής περιόδου 
άπό 14 Ιουλίου μέχρι 7  Νοεμβρίου 1 9 6 4 37 καί στή Β' Σύνοδο τής ίδιας 
Βουλευτικής περιόδου άπό 1 -1 5  Ιουλίου 1 9 6 5 38. Εκτός άπό τήν Ειδική 
αύτή Επιτροπή τήν οποία υπηρέτησε γιά πολλά χρόνια καί ως Μέλος, 
έκλέχθηκε καί πάρα πολλές φορές ως Πρόεδρος καί Μέλος διαφόρων 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών πού λειτουργούσαν στά πλαίσια τής Κοι
νοβουλευτικής διαδικασίας τών έργασιών τής Βουλής.

ΣΥΜ ΒΟΥΛ ΙΟ Π ΡΩ Θ ΥΠ Ο ΥΡΓΩ Ν

Στίς 2 3  Ιουλίου τοΰ 1 9 7 4  καί ενώ ή Ελλάδα κυβερνιόταν ακόμα άπό 
τούς στρατιωτικούς, οί όποιοι μέ τό Πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου 
1 9 6 7  είχαν καταργήσει τήν κοινοβουλευτική ζωή τής χώρας, οί άρχηγοί 
τών Ενόπλων Δυνάμεων ζήτησαν άπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας 
στρατηγό Γκιζίκη, νά άνατεθεΐ ή διακυβέρνηση τής χώρας σέ πολιτικούς. 
Έ τσ ι ό Πρόεδρος τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας κάλεσε σέ σύσκεψη τούς 
τέως Πρωθυπουργούς. Στήν τρίωρη αύτή σύσκεψη, πού τελικά άποφασί- 
σθηκε ή λύση Καραμανλή, συμμετείχε καί ό Νόβας39. Σύμφωνα μέ μαρ
τυρία τοΰ Άβέρωφ, ό Νόβας μέ φωνή παλλόμενη καί δάκρυα στά μάτια 
πήρε τό λόγο καί είπε: «Κύριοι, ή πατρίς χάνεται, καταποντιζόμεθα. Δέν 
γνωρίζουμε τί μπορεί νά συμβεΐ αΰριο. Πρέπει νά δώσουμε κυβέρνηση 
στόν τόπο». Μέ τή λύση Καραμανλή, πού τελικά άποδέχθηκαν οί τέως 
Πρωθυπουργοί, τερματίσθηκε ή έπτάχρονη δικτατορία τών Συνταγμα
ταρχών καί ή χώρα μας έπανήλθε στόν ομαλό κοινοβουλευτικό της βίο.

3 7 . Πρακτικά Βουλής 1 964 , Συνεδρίαση Α' τής 1 4 -7 -1 9 6 4 , σελ. 3 -4 , ΜΕ' τής 5- 
1 0 -1 9 6 4 , σελ. 3 7 8  καί 3 9 2 -3 9 3  καί ΞΗ' τής 7 -1 1 -1 9 6 4 , σελ. 3 8 1 -4 2 7 .

3 8 . Πρακτικά Βουλής 1 9 6 4 -1 9 6 5 , Συνεδριάσεις Α' τής 1 -7 -1 9 6 5 , σελ. 3 -4 , Β' 
τής 6 -6 -1 9 6 5 , σελ. 8 , 2 0 , 3 2 , Συνεδρίαση Δ' τής 8 -7 -1 9 6 5 , σελ. 5 1 , 73  καί Η' τής 
1 5 -7 -1 9 6 5 , σελ. 1 5 2 -1 5 4 .

3 9 . Πολιτική Ιστορία τής Ελλάδος, ο.ά. σελ. 7 3 7 .



Μ ΕΡΟ Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  

Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ε ΙΣ  

Γ .  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΑ Δ Η -Ν Ο Β Α  

Α Π Ο  Τ Ο  1 9 2 6  Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ο  1 9 6 5
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Απανθίσματα άπό τίς άγορεύσεις 
τοΰ Γ. ΆΘανασιάδη-Νόβα στή Βουλή τών Ελλήνων.

«Αί λαϊχαί ροπαί χαί τάσεις, τά λαϊκά ρεύματα ιδεών, πρέπει νά 
έχφράζωνται έλευθέρως, άβιάστως εις τήν Βουλήν. Δεν πρέπει νά άπο- 
φράσσωνται, νά άναχαιτίζωνται, νά συμπιέζωνται. Διότι είναι δυνάμεις 
ζωνταναί, στοιχεία αδάμαστα, αθάνατα. Δέν χαταπνίγονται, δέν άποσβέ- 
νυνται...»

«Είναι φύσει αδύνατον νά λειτουργήση τό Δημοχρατιχόν μ ας πολίτευ
μα μέ δύο αντίπαλα χόμματα, εκ τών όποιων τό ένα θά πιστεύη χαί τό 
άλλο δέν θά πιστεύη εις τήν Κοινοβουλευτιχήν μας Δημοχρατία. Απο
κλείεται ή εναλλαγή, διότι τό δεύτερον χόμμα θά είναι αδύνατον νά 
άνέλθη εις τήν εξουσίαν, αφού άνερχόμενον πρόκειται νά άνατρέφη τό 
ίσχΰον πολίτευμα...»

«...Δέν δύνανται τήν Κοινοβουλευτικήν Δημοχρατία νά τήν σώσουν 
πλέον καθεστωτικής μορφής παρατάξεις όσον χαί αν απορροφήσουν εν 
όνόματι τοΰ άντιχομμουνιστιχοΰ άγώνος δλας τάς χρατιχάς δυνάμεις. 
Τήν Δημοκρατίαν θά τήν σώση ή άποχρυστάλλωσις πολιτικών ιδεών πα
γίων, θά τήν σώση ή όργάνωσις πολιτικών κομμάτων υγειών μ έ σταθε- 
ράς πολιτιχάς άρχάς. Θά τήν σώση ή σταθερά χ α ί απρόσκοπτος έξέλιξις 
άπό τήν πολιτικήν μορφήν τήν όποιαν έχει σήμερον εις μορφήν συγχρο
νισμένης κοινωνικής χαί οικονομικής δημοκρατίας...»

« ...Ά ς  συνεργασθώμεν όλοι μαζί, ώστε νά κατευθύνωμεν τήν πορείαν 
τής Ελληνικής κοινωνίας, όχι πρός τούς χρονίζοντας φατριασμούς κα ί 
οΰτε πρός τήν νάρκην τοΰ έλλοχεύοντος ολοκληρωτισμού, άλλά νά τήν 
κατευθύνωμεν πρός τόν αίθριον ορίζοντα τής αληθούς κοινωνικής κα ί 
οικονομικής δημοκρατίας.»

«Είμαι υποχρεωμένος νά ύπομνήσω εις όλους τούς άξιεπαίνως μο- 
χθούντας διά τήν υλικήν ευημερίαν τής Πατρίδος, ότι όσα έργα υπο
δομής κα ί αν τήν στηρίξουν, εάν υποδομήν τής υποδομής δέν έχουν τά  
έργα ταύτα τήν Π α ι δ ε ί α ν ,  ποτέ δέν θά εξασφαλίσουν ανώτερα επι
τεύγματα...»

«...Ά νευ Παιδείας φωτεινής, Π αιδείας πού νά οιστρηλατή κα ί νά
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έμπνέη κ α ί νά πλουτίζη δχι μόνον μ έ γνώσεις άλλά κ α ί μ έ ήθος κα ί μ έ  
φρόνησιν κα ί μ έ πίστιν, δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιήσωμεν έργα 
μεγάλα κα ί σταθερά...»

«Έγληματούμε κατά τής Πατρίδος μας αφήνοντας τήν Π αιδεία νά 
φυτοζωή μ έ χαμηλότατο υπέρ αυτής ποσοστό δημοσίας δαπάνης, κα ί μέ  
αδυναμία προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις...»

«...Εκείνο πού θέλω νά τονίσω είναι δτι ή καταβληθεϊσα νομοθετική 
προσπάθεια διά τήν Παιδείαν δέν προσέλαβε βάθος, τόνον, ορμήν μεταρ- 
ρυθμίσεως...

—Ή  μεταρρύθμισις είναι πράξις επαναστατική. Ή  μεταρρύθμισις 
απαιτεί δημιουργικόν οργασμόν, δημιουργικήν ορμήν. Μ έ τεχνητήν γονι- 
μοποίησιν δέν γίνεται μεταρρύθμισις. Εκείνο πού έπεχειρήθη δέν ήτο δη
μιουργική μεταρρύθμισις. ΤΗτο γραφειοκρατική ρύθμισις.

—"Οσα είπα δέν προέρχονται άπό αντιπολιτευτικήν διάθεσιν, ά λ λ ά  
ά π ό  π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν  α γ ν ό ν  έ ρ ω τ α  κ α ί  θ ε ρ μ ό ν  ζ ή λ ο ν  υ π έ ρ  
τ ή ς  Ε θ ν ι κ ή ς  Π α ι δ ε ί α ς ,  πού άποτελεί τήν χρυσήν βάσιν πάσης 
προσπάθειας πρός ηθικήν κα ί οικονομικήν άνόρθωσιν τής πατρίδος μας.»

«Ή έγχυσις νέου αίματος εις κάθε κλάδον, εις κάθε ειδικήν μάλιστα  
προσπάθειαν είναι νόμος βιολογικός άξιοσέβαστος...»

« ...Τό νά δημιουργήσουμε άνώτερα τεχνικά επιτελεία, τό νά άποκτή- 
σουμε επαρκή κατώτερα ειδικευμένα στελέχη, τό νά οργανωθούμε σάν 
Κράτος έπιστημονικώτερα, τό νά συστήσωμε ιδρύματα ερευνών είναι σή
μερα άνάγκη εθνική. Δέν ήμποροΰμε νά μιλήσουμε περί σοβαράς οικονο
μικής προσπάθειας, δέν ήμποροΰμε νά άποβλέφωμε μ έ  θετικότητα εις 
άνάπτυξιν τής χώ ρας μας, χωρίς είδικευμένον έμφυχον υλικό...»

«...Ά πό τη Γεωργία ξεκινά κα ί σ ’ αυτήν επιστρέφει πάσα προσπάθεια 
οικονομικής άναπτύξεως. Στη σιωπηλή Γή κα ί στούς απλοϊκούς εργάτες 
της θά λογοδοτούν έσαεί δλοι οι λαλίστατοι κ α ί βαθυστόχαστοι μεγιστά
νες τής οικονομικής επιστήμης.

—Λυδία λίθος τής επιτυχίας τού έργου πάσης Κυβερνήσεως θά είναι 
ή άκμή τής Γεωργίας κ α ί ή ευημερία τών γεωργών...»

« ...Τό θησαυροφυλάκιο τού εθνικού μας πολιτισμού δέν τό σχηματί
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ζουν μόνον οι πολεμικές μας νίκες, ο'ι πνευματικοί μας θρίαμβοι, τά 
καλλιτεχνικά μας επιτεύγματα. Τό σχηματίζουν κ α ί τής καθημερινής 
ζωής τοΰ λαού οί εκδηλώσεις, τά  διά μέσου τών αιώνων διαπλασθέντα 
ήθη του κ α ί έθιμά του, οί τέχνες του, τά τραγούδια του, οί χοροί του, ό 
οικιακός του βίος, ό επαγγελματικός του βίος, δλον τό οικοδόμημα τοΰ 
τρόπου τής ζωής του...»

«...Στούς λαογραφικούς θησαυρούς κρύβονται οί αψευδέστερες αποδεί
ξεις τής αδιάσπαστης ενότητος τού ιστορικού βίου τής Φυλής μας, κρύ
βονται τά αύθεντικώτερα πιστοποιητικά τού εθνικού μας όμοουσίου.

—Ή  Έλληνικότης μας δέν κυρούται μόνον άπό τούς παπύρους τών 
βιβλιοθηκών κα ί άπό τά μάρμαρα τών μνημείων, κυρούται κ α ί άπό την 
καθημερινήν άνάσα, τόν καθημερινό παλμό τού Ελληνικού στήθους...»

«Οί μεγάλοι κρατήρες τών ζωπύρων τής Φυλής άνοίγονται μέσα στά 
σπλάχνα τής υπαίθρου.»



1926
α) Συγκοινωνία Ηπείρου καί Ναυπακτίας 

β) Περί τοϋ Ελληνικού Στρατού





Συγκοινωνία Ηπείρου καί Ναυπακτίας

Ό  νεοεκλεγείς βουλευτής τής Ναυπακτίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, 
τήν παρθενική του κοινοβουλευτική αγόρευση τήν έκανε στήν Αναθεωρη
τική Βουλή τοΰ 1926, δταν πρωθυπουργός τής χώρας ήταν ό Άλ. 
Ζαΐμης. Συγκεκριμένα στήν Ζ' Συνεδρίαση πού έγινε στίς 14 Δεκεμβρί
ου τοΰ 19261, δταν συζητήθηκε ή έπερώτηση γιά τή ληστεία τής Πέτρας 
καί τήν συγκοινωνία τής Ηπείρου, ό Νόβας έπωφεληθείς τής έγκρίσεως 
τής προτάσεως περί γενικεύσεώς της, πήρε τό λόγο καί είπε:

« ...ότι δικαίως μ έ τά ζητήματα της μάς άπησχόλησεν ή Ή πειρος 
διότι ούδεμία επαρχία είνε τόσο έγκαταλελειμμένη κ α ί υπό έποφιν συ
γκοινωνίας κα ί υπό έποφιν ασφαλείας. Συμφωνεί μέ τόν κ. Υπουργόν 
ότι ή έλλειφις παγίας συγκοινωνιακής πολιτικής είνε ή αφορμή τής 
έλλείφεως συγκοινωνίας κα ί αν ποτε ήθέλομεν κατορθώση νά άποκτήσω- 
μεν συγκοινωνιακήν πολιτικήν τήν πρώτην μέριμνάν μ ας πρέπει νά στρέ- 
φωμεν εις τήν Βορειοδυτικήν Ε λλάδα. Περιγράφει είτα τήν οίκτράν κα- 
τάστασιν εις τήν οποίαν κ α ί άπό άπόφεως εσωτερικών συγκοινωνιών δια- 
τελοϋν πλήν τής Ηπείρου κα ί αι Έπαρχίαι ’Άρτης, Βάλτου, Ευρυτανίας 
κ α ί Ναυπακτίας.

"Όσον αφορά εις τό έγκλημα τής Πέτρας, ως παρακολουθήσας τούτο 
δημοσιογραφικώς, βέβαιοί ότι ευρύτατα κυκλοφορούν διάφοροι φήμαι πε
ρ ί τών δραστών κα ί τών αφορμών τού εγκλήματος. Προχωρών εκθέτει 
διά μακρών τά κ α τ ’ αυτό, ως τά άντελήφθη μεταβάς επιτοπίως αμέσως 
μετά τό έγκλημα κα ί επικρίνει τάς άστοχους κα ί άφυχολογήτους ένερ- 
γείας τών αρχών διά τήν άνακάλυφιν τών ενόχων κα ί τονίζει ότι μ έ τήν 
δραπέτευσιν τών Ρεντζαίων άποτελματώθη πάσα προσπάθεια διά τήν 
άνακάλυφιν τών δραστών.

Χρειάζεται, λέγει, ήδη νέα τόνωσις,νέα κατεύθυνσις κα ί νέα ορμή, 
διότι αί άρχαί έπραξαν πάν ό,τι ήδυνήθησαν, ά λ λ ’ ό,τι ήδυνήθησαν δέν 
ήτο επαρκές. Ώ ς άφορμήν τής σταθερότητος τής ληστείας εν Ήπείρω

1. Πραχτιχά Βουλής, σελ. 30 χαί 31.
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φρονεί ότι ή έν γένει διαγωγή τού Κράτους τήν έξέθρεφε κα ί τήν διετή- 
ρησεν, άφοΰ έφθασε εις σημεΐον νά συνεργάζηται τό ίδιον τό Κράτος μ έ  
ληστάς χαί νά τούς άμνηστεύη χαί χατόπιν πάλιν νά συνεργάζεται μέ 
αυτούς. "Ολα ταΰτα έχαλλιέργησαν τά ληστριχά ένστιχτα τών έχόντων 
χαχή προδιάθεσιν. Άπό δέ τά τοιαΰτα βλέποντα καθημερινώς τόν Η πει
ρωτικόν λαόν δέν ήμπορεΐτε νά άξιώσητε νά μαρτυρήση τούς τυχόν δρά- 
στας τής ληστείας. Κ α ί κ α τ ’ ανάγκην ό πολύς λαός πιστεύει ότι άρχαί 
χαί λησταί όπως συνειργάζοντο έως χθές εις άλλα ζητήματα, έτσι συ
νεργάζονται χα ί σήμερον πρός διανομήν τών λύτρων.

Έ χει κ α τ ’ ανάγκην δημιουργηθή εν Ήπείρω μία αφόρητος χατάστα- 
σις μολύνασα τήν ατμόσφαιραν χαί μειώνουσα τό Κράτος. Τό έγκλημα 
τούτο χαί ή χατάστασις αυτή μάς δίδει αφορμήν νά σχεφθώμεν ριζιχώς 
περί έξαλείφεως τής ληστοκρατίας. Έξαχολουθών αναπτύσσει τά μέτρα 
τά όποια φρονεί ότι δέον νά ληφθούν χαί τά όποια συνοφίζονται εις τήν 
άνάθεσιν τής άναχρίσεως εις άνώτερον διχαστικόν χαί εις εξαχολούθησιν 
τής έχτοπίσεως τών στενών συγγενών τών δραστών.

Π. Τσαλδάρης ( Υπουργός τών Εσωτερικών). Είξεύρετε πόσοι έχουν 
έχτοπισθή. Τά παράπονα μάλιστα τών χ.χ. αντιπροσώπων στρέφονται 
εις τούς έχτοπισμούς έχ Σάμου, Κρήτης, Ηπείρου.

Εϊς Βουλευτής. Άπό τήν Κρήτην, είναι ήδη εκτοπισμένοι τρεις, διότι 
τό ήθέλησεν ό πρόεδρος τής Κοινότητος.

Π. Τσαλδάρης. Άπό τής πρώτης ημέρας χ αθ ’ ήν άνέλαβον τό 
Ύπουργεΐον πολλούς άπό τούς έχτοπισμούς άνέστειλα, διότι ασφαλώς 
νομίζω, ότι τό μέτρον τούτο, είναι μέτρον χρεωχοπίας ενός κράτους. 
(Χειροκροτήματα). Κ α ί είμαι αποφασισμένος τό μέτρον τούτο νά παύση, 
διότι τό Κράτος πρέπει διά τής δυνάμεως νά προλαμβάνη τά αδικήματα 
χαί γενόμενα νά τά χαταστέλλη, χωρίς νά προβαίνη εις τοιαύτα μέτρα, 
δηλωτικά μόνον τής αδυναμίας του ως Κράτους. Δέν νομίζω ότι τό βάρ
βαρον μέτρον, τό όποιον έδημιούργησεν ή ανωμαλία, ή όποία έπεκράτη- 
σεν εις αυτό τό Κράτος πρέπει νά τό συνιστά ό χ. αντιπρόσωπος. Έ χ ω  
άπόφασιν νά περιορίσω όσον τό δυνατόν εις τό ελάχιστον τά μέτρα ταύτα 
μέχρις ου δυνηθώ νά τά άρω όλα. Κ α ί νά περιφρουρήσω τήν Χώραν διά 
μέτρων ασφαλείας, ϊνα περιέλθη ουτω τό Κράτος όσον τό δυνατόν εις 
τήν κανονικήν του τροχιάν κα ί νά παύση μία τοιαύτη χατάχρησις.

Ν. Βελέντζας. Δύναμαι νά βεβαιώσω ότι έχουσιν έχτοπισθή πολλοί 
συμπολϊται μου χαί οφείλω νά ομολογήσω ότι υμείς χ. Υπουργέ άνε- 
στείλατε 3 5  έχτοπισμούς.

Π. Τσαλδάρης. Εΐχον παραχαλέσει τούς χ. αντιπροσώπους νά μ οί



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 9

υποδείξωσιν, εάν έχωσιν, άδικους καταδιώξεις διότι εξ  ολοκλήρου δεν 
δύναμαι νά άρω επί τοΰ παρόντος τό μέτρον.

Ό  κ. Τ . Αναστασίου διαμαρτύρεται διότι τρεις συμπολΐταί του έχουν 
έκτοπισθή εις Κρήτην άνευ ούδεμιάς αφορμής, χωρίς νά συμβή έγκλημά τι 
εν Ηλεία, διότι ή επιτροπή τής ασφαλείας Πατρών δεχθείσα τήν έκθεσιν 
ενός εμπαθούς υπενωμοτάρχου έχαρακτήρισε τούτους υπόπτους ζωοκλοπής 
καί παρακαλεϊ όπως διαταχθή ή άνάκλησις τής έκτοπίσεώς των.

Οι κ.κ. Ν. Βελέντζας, Π. Μαζαράκης, κ α ί  Ν. Βλιάμος διαμαρτύρο
νται δι ’ όμοιας περιπτώσεις συμπολιτών των.

Ό  κ. Γ . Άθανασιάδης-Νόβας συνεχίζων παρέχει τήν έξήγησιν ότι, 
τονίζων την ανάγκην τού έκτοπισμού ώρισμένων ατόμων είχεν ύπ ’ όφιν 
τήν πληροφορίαν ότι οι διωκόμενοι λησταί, κρύπτονται εις τά χωρία των 
εις τήν περιφέρεια Ζαγορίου.

Ό μοίως έξαίρει τήν ανάγκην τής πυκνώσεως τών τηλεφωνικών συ
γκοινωνιών εις τάς ληστοπλήκτους περιφερείας κα ί τόν διορισμόν ικανών 
κ α ί πεπειραμένων οργάνων πρός καταδίωξιν τής ληστείας κ α ί τήν συ- 
μπλήρωσιν τών κενών θέσεων τών διδασκάλων κα ί ιερέων εις τάς λη
στοτρόφους περιφερείας, πρός διαπαιδαγώγησιν κα ί διαφώτισιν τών κα 
τοίκων τών περιφερειών αυτών.

Συνεχίζων εμφανίζει ως επιβεβλημένην τήν ανάγκην τής καταργήσε- 
ως τού μέτρου τών ηθικών αμοιβών κα ί χρηματικών άπολαυών, καθό
σον παρετηρήθη περίπτωσις διαφυγής ληστού εκ μόνης τής επιθυμίας 
ώρισμένων οργάνων τής χωροφυλακής όπως τύχουν άποκλειστικώς 
αυτά τών τοιούτων αμοιβών, κα ί παραλειφάντων ως έκ τούτου νά ειδο
ποιήσουν τά λοιπά εν τή περιφερεία των αποσπάσματα.

Καταλήγων, εκφράζει τήν λύπην του διότι συνεπεία τών τελευταίων 
γεγονότων τό γόητρον τού Κράτους έχει τελείως έκπέσει εις τήν συνεί- 
δησιν τών Ήπειρωτών κα ί επικαλείται τήν κρατικήν μέριμναν πρός έξα- 
σφάλισιν τής τάξεως κ α ί ησυχίας εις τήν ευανδρον Ή πειρον, ή όποία 
αποτελεί σπουδαίου εθνικόν προπύργιου εις τήν Βορειοδυτικήν άκραν τής 
Ελλάδος.»

Περί τοΰ Ελληνικού Στρατού

Ή  δεύτερη ομιλία τοΰ βουλευτοϋ τής Ναυπακτίας Γ . Άθανασιάδη- 
Νόβα έγινε τρεις μέρες μετά. Συγκεκριμένα στή ΙΟ"1 Συνεδρίαση πού
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έγινε στίς 17 Δεκεμβρίου 19262 καί συζητήθηκε τό στρατιωτικό νομο
σχέδιο περί έπαναφοράς άξιωματικών, έκφράζοντας τή γνώμη του περί 
τοΰ Ελληνικού Στρατού καί τής στρατιωτικής Ιδέας, είπε:

«../Ομόθυμος προεχλογιχώς από τόν Λαόν έξηνέχθη ή φωνή τής χα- 
ταλύσεως τής στρατοχρατίας, ή όποια παρήχθη από τούς έχμεταλλευτάς 
τοΰ στρατού εις όν πάντοτε ή Έθνιχή φυχή ανέθεσε τήν έχπλήρωσιν τών 
έθνιχών Ιδεωδών. Είναι ευτύχημα δμως δτι ό πολιτιχός χόσμος σύμπας 
συνέπραξεν εις τάς έχλογάς χαί χατήρτισε λαϊκή εντολή τήν παρούσα 
Κυβέρνησιν, ήτις προβαίνει ήδη εις τήν εχτέλεσιν τής φωνής τοΰ λαού 
περί χαταλύσεως τής στρατοχρατίας. Ή  Κυβέρνησις επομένως είναι συ
νεπής πρός τήν εντολήν τής εθνικής αντιπροσωπείας υποβαλούσα τό συ- 
ζητούμενον μέτρον. Έξετάζων τό μέτρον εΰρίσχει δτι πρέπει δι ’ αυτού νά 
συντελεσθούν 4  τινά α) ή επάνοδος τών έχτός τού στρατού χαλών άξιω- 
ματιχών, β) ή έξοδος τών άνίχανων χαί άχαταλλήλων, γ) ή έξοδος τών 
άθεραπεύτως πολιτιχομανών χαί δ) ή άπασχόλησις πλέον τού στρατού μέ  
τά έργα του. Έχομεν έχτός αυτού χαί τήν οικονομικήν άποφιν χαί όφεί- 
λομεν νά μή παρίδωμεν δτι τά έσοδα τού προϋπολογισμού άπορροφώνται 
υπέρ τών εξόδων τών πολεμιχών υπουργείων χατά ποσοστόν άνελθόν εις 
σημεϊον επικίνδυνον διά τήν ίσορρόπησιν τού προϋπολογισμού.

Προχωρών εξιστορεί πώς από τού κινήματος τού 1916 οι 300 μετα- 
σχόντες τού κινήματος αξιωματικοί, ηύξήθησαν εις 1500, έπεχράτησεν 
είτα τό κίνημα χαί εις τό παλαιόν Βασίλειον χ α ί ήρχισαν τά πρώτα 
κρούσματα τού άποταχτισμού, διευθύνοντος χ α ί τότε τού Παγχάλου ώς  
προσωπάρχου. Αναφέρει είτα δήλωσιν τού κ. Βενιζέλου χατά τό 1919 
γενομένην επί τή αποτυχία τής άποπείρας πρός συμβιβασμόν τών δύο 
πολιτικών μερίδων χαί χ αθ ’ ήν είπεν δτι «άλλοίμονον αν πέσωμεν εις 
τάς χεΐρας τών σαχαράχηδων». Συνεχίζων εξιστορεί τήν επαναφοράν τών 
αποτάκτων τού 1920, τάς αποτάξεις τού 1922 κα ί 23 υπό τής έπανα- 
στάσεως κα ί άναγινώσκει κατάλογον τών χατά τό 1924 υπαρχόντων 
άξιωματικών, τών γενομένων μονιμοποιήσεων, αποστρατειών κα ί επανό
δων εις τρόπον ώστε έμειναν έχτός τού στρατεύματος 2736 αξιωματικοί, 
εξ  ών πολλοί χατελήφθησαν από τό δριον τής ηλικίας χαί δ ι ’ άλλους λό
γους δέν είνε επαναχτέοι. Τοιαύτην χατάστασιν ευρίσκει ρυθμιστέαν τό

2. α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 46 καί 47. και β) Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 146, 
155 καί 157.



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 31

συζητούμενον μέτρον, δπερ, κατά  τήν γνώμην του δεν εϊνε απολύτως 
Ικανοποιητικόν. Διότι επρεπεν άθρόως νά έπανέλθουν οί εκτός τού στρα
τεύματος κα ί όχι μετά την κρίσιν τού Συμβουλίου. Αναλύει είτα κ α τ ’ 
άρθρον τό νομοσχέδιον κα ί νομίζει ότι έπρεπε νά κατοχυρωθή αύστηρότε- 
ρον η έπίσπευσις τών αποφάσεων τού Συμβουλίου. Θά ήτο ανάγκη νά 
τεθη κύρωσίς τις.

Ό  κ. Α. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών). Δεν ήμπορού- 
μεν νά θέσωμεν εκβιαστικήν διάταξιν εις τά έργα τού Συμβουλίου.

Ό  κ. Γ .  Άθανασιάδης-Νόβας συνεχίζων προτείνει προσθήκας εις τό 
άρθρον 3, θεσπιζόμενου ότι λαμβάνονται ύπ ’ όφιν οί πίνακες προαγωγής 
τών αξιωματικών διά τό έτος 1922-1923. "Οσον αφορά εις τό άρθρον 4  
κα ί δη την λέξιν «δύναται» περί ής εγένετο συζήτησις, θεωρεί διχαίαν 
την ύποβληθεΐσαν πρότασιν  πρέπει βεβαίως νά αποκλεισθούν οί δ ι ’ ατι
μωτικούς λόγους εχβληθέντες αλλά μόνον ούτοι.

Ό  κ. Α. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών) παρατηρεί ότι 
καί παραμένοντες ούτοι δεν ήσαν ασφαλείς ότι θά προήγοντο διότι θά 
διήρχοντο άπό πολλάς κρίσεις.

Ό  κ. Γ . Άθανασιάδης συνεχίζων θεωρεί τούτο άδικον κ α ί παρακαλεϊ 
όπως συμπεριληφθοΰν πάντες εις τό Ταμεϊον αρωγής, διακανονιζόμενου 
συγχρόνως υπέρ αύτών κ α ί τού ζητήματος τής άναγνωρίσεως τού γάμου 
των. Επίσης νομίζει ότι εκ τού άρθρου 6 πρέπει νά άφαιρεθή ή λέξις 
«προσωρινώς», ωσαύτως εκ τής β' παραγράφου αυτού νά μή τεθή περιο
ρισμός διά τούς μή έχοντας πρότασιν προαγωγής, διότι άδικούνται.

Ό  κ. Άλ. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών) άπαντά ότι οί 
τοιοΰτοι θά άναμένουν ολίγον μέχρις ότου γίνη ή πρότασις προαγωγής, 
ή οποία εινε άπαραίτητος ώ ς βάσις κριτηρίου.

Ό  κ. Γ . Άθανασιάδης-Νόβας επανατονίζει ότι ή παραμονή τής διατά- 
ξεως ταύτης ώς τίθεται εϊνε άδικος κ α ί χρήζει τροποποιήσεως. Έξακο- 
λουθών ευρίσκει άνισότητα εις τά θεσπιζόμενα διά τού άρθρου 7  όσον 
άφορά τήν χωροφυλακήν κα ί φρονεί ότι πρέπει νά επεκταθή τό υποχρεω
τικόν κα ί διά τούς άξιωματικούς τών άλλων Σωμάτων.

Ό  κ. Π. Τσαλδάρης (Υπουργός τών Εσωτερικών) διασαφηνίζει ότι 
τή αιτήσει του έτέθη όπως ύποχρεωτικώς ζητείται διά τούς άποτάκτους 
τής χωροφυλακής ή γνώμη ενός άνωτέρου άξιωματικού τής Χωροφυ
λακής, πρός προστασίαν αυτού τούτου τού Σώματος.

Ό  κ. Γ . Άθανασιάδης-Νόβας συνεχίζων λέγει ότι κα ί διά τούς 
άλλους άξιωματικούς έπρεπε νά θεσπισθή ύποχρεωτικώς ή πρόσχλησις 
εκτός τού Συμβουλίου άξιωματικών πρός διαφώτισιν.
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Ό  χ. Άλ. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών) παρατηρεί δτι 
έφ’ δσον υπάρχει ανάγκη θά χαλέση τό Συμβούλιον τούς έπιθεωρητάς 
χαί άλλους αρμοδίους νά δώσουν πληροφορίας πρός διαφώτισιν.

Ό  χ. Γ . Άθανασιάδης-Νόβας επιφέρει εΐτα παρατηρήσεις επί τοΰ 
άρθρ. 10 χαί ζητεί δπως επιτρέπεται ή μετάθεσις εις μη μάχιμον δπλον, 
έφ’ δσον αποδέχονται τούτο οί επανερχόμενοι.

Ό  κ. Άλ. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών) λέγει δτι αυτό 
δέν είμπορεΐ νά γίνη χαί πρός τό συμφέρον τοΰ ίδίου αξιωματικού.

Ό  χ. Α. Παπαναστασίου νομίζει δτι πρέπει νά τεθή χρονικόν δριον 
παραμονής εις τό δπλον εις δ θά γίνη ή εξ  άλλου μετάθεσις. Συνεχίζων 
ζητεί ερμηνείαν επί τού άρθρου 8 διά τους μη έχοντας 25ετή υπηρεσίαν 
αξιωματικούς άν θά λαμβάνουν σύνταξιν.

Άλ. Μαζαράκης (Υπουργός τών Στρατιωτικών). Βεβαίως θά δι
καιούνται, πρόκειται περί προνομίου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας καταλήγων λέγει δτι δσον αφορά την άξίωσιν 
τού χ. Παπανδρέου δπως τεθή ω ς κριτήριον ή πολιτική δράσις έχάστου 
δέν ευρίσκει ταύτην σχόπιμον οΰτε διχαίαν.

Ό  χ. Γ . Παπανδρέου παρατηρεί δτι ετόνισεν δτι αξιωματικοί αρχηγοί 
κομμάτων, χινηματίαι χαί χομματάρχαι δέν δύνανται νά εΰρίσχωνται εις 
τόν στρατόν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά θέσωμεν 
ημείς όρους, ποιοι θεωρούνται αρχηγοί κινημάτων χαί ποια θεωρούμεν 
κινήματα. "ΊΟπως δήποτε δίκαιον θά ήτο οί ίχανοί άλλ ’ επικίνδυνοι ύπη- 
ρετούντες χαί απότακτοι, νά χριθώσιν άπό κοινού υπό τρίτου Συμβουλί
ου.

Π. Τσαλδάρης (Υπουργός τών Εσωτερικών). Υπενθυμίζει χα ί τάς 
βάσεις ας θέτει τό άρθρον 14 τού φηφίσματος, τό όποιον αποκλείει, εάν 
έφαρμοσθή, πάσαν αδικίαν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας χαταλήγων τονίζει δτι τό έργον τής γαλήνης 
χαί ένότητος τού στρατεύματος θά επιτευχθή κυρίως, ούχί διά τών άψυ
χων διατάξεων τού νομοσχεδίου αλλά διά τής ειλικρινούς εργασίας χαί 
συνεργασίας τών έμφύχων παραγόντων, οίτινες θά τάς εφαρμόσουν. Ή  
μέχρι τούδε ειλικρινής συνεργασία τών Αρχηγών τών Κομμάτων πείθει 
δτι θά εξασφαλισθή παγίως ή Λαϊκή κυριαρχία κα ί δέν θά υπάρξουν εις 
τό μέλλον οΰτε αξιωματικοί φονεύοντες πολιτικούς Αρχηγούς οίουδήπο- 
τε κόμματος ή φυλακίζοντες δικαστικούς αντιπροσώπους, οίουδήποτε δη- 
μοφηφίσματος, είτε τής Δημοκρατίας, είτε τής Βασιλείας, αλλά δέν θά 
υπάρξουν οΰτε πολιτευόμενοι ύμνούντες τόν κυανόλευκον μεγαλόσταυρον
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τού χ. Πλαστήρα, ώς ουράνιον τόξον έγγυώμενον την πολιτικήν εύδίαν 
τού εθνικού στερεώματος ή ύμνούντες τάς επωμίδας τοΰ κ. Παγκάλου ή 
τού χ. Κονδύλη, ώς επουράνια άστρα οδηγούνται εις την γην της πολι
τικής επαγγελίας» (Χειροκροτήματα εκ τών πτερύγων τού Λαϊκού Κ όμ
ματος κα ί τών Έλευθεροφρόνων).





1927-1928
α) Περί εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως 

β) Αγόρευση γιά τό Δαμασκηνό κ .λ .π .





Περί έκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως

Ή  τρίτη αγόρευση τοΰ νεοφώτιστου Έπαχτίτη Βουλευτή Γ . Άθανα- 
σιάδη-Νόβα, πού έγινε τήν επόμενη χρονιά στη Βουλή τοΰ 1927-283, 
είχε ώς θέμα τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μέ τήν αγόρευσή του 
αύτή, έδειξε δτι μπήκε δυναμικά στό Ελληνικό Κοινοβούλιο καί τόν πο
λιτικό στίβο, τόν όποιο τελικά υπηρέτησε γιά πάνω άπό σαράντα χρόνια. 
Έ να  μήνα πρίν τήν άγόρευσή του ό Νόβας εκλέχθηκε Γραμματέας τής 
Βουλής4.

Συγκεκριμένα στή 14η Συνεδρίαση τής 5ης Δεκεμβρίου τοΰ 19275, 
όπου ή Κυβέρνηση τοΰ Ζαΐμη συζητούσε τά εκπαιδευτικά νομοσχέδια, 
υστέρα άπό τή διευκρίνηση τοΰ Υπουργού Θ. Νικολούδη «ότι ή συζήτη- 
σις θά γίνη ενιαία επ’ άμφοτέρων τών νομοσχεδίων, έφ’ όσον ταΰτα είναι 
όμοιας φύσεως θά γίνη δέ χωριστά ή ψηφοφορία», ό Γ . Άθανασιάδης- 
Νόβας πήρε τό λόγο καί είπε:

«Δεν υπάρχει παράδειγμα λαού σταόιοδρομήσαντος κ α ί άκμάσαντος 
κ α ί μεγαλουργήσαντος χωρίς νά στηρίζεται εις τήν εθνικήν του παιδείαν. 
Εις ούδέν, λέγει, θά μάς ώφελήση οιαδήποτε άλλη προσπάθεια εφόσον 
δεν κυοφορήσωμεν τήν δημοσίαν μας εκπαίδευσιν κα ί δεν τήν άναγεννή- 
σωμεν. Ή  τύχη έκάστου λαού, ή ακμή του κα ί ή παρακμή έζαρτώνται 
άπό τήν εθνικήν αγωγήν. Είναι τούτο αιωνία αλήθεια άπό τής άρχαιό- 
τητος μέχρι σήμερον διαρκώς διακηρυσσομένη. Δ ιά τούτο είναι άξιος

3. Μετά τή δημοσίευση τοϋ Συντάγματος πού ψήφισε ή Αναθεωρητική Βουλή τοΰ 
1 9 2 6 , στίς 2 Ιουνίου 1927  ή Βουλή εχασε τήν αναθεωρητική της ιδιότητα καί μετα
τράπηκε σε άπλή Βουλή (α/ Πρακτικά Βουλής, Α' Βουλευτική Περίοδος, Σύνοδος Α', 
Συνεδρίαση ΠΖ' τής 2ας Ιουνίου 1 9 2 7 , σελ. 7 0 4  καί 7 0 7 -7 2 2  β / ΦΕΚ Α 1 1 9 /1 5 -  
6 -1 9 2 7 ).

4 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίασις Α' τής 1 6 -1 1 -1 9 2 7 , σελ. 4  καί Έφημ. Συζητή
σεων, σελ. 4 .

5 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 190 , 191 καί 192  καί Έφημ. Συζητήσεων σελ. 2 1 3 ,  
2 1 5 , 2 1 7  καί 2 1 8 .
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συγχαρητηρίων ό κ. Υπουργός διότι έφερεν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν 
τά εκπαιδευτικά του νομοσχέδια, τά  όποια τόσον άνεμόχλευσαν τήν εθνι
κήν συνείδησιν.

Συνεχίζων αναλύει τάς έπενεχθείσας παρά τής Επιτροπής τροποποιή
σεις εις τό νομοσχέδιον «περί διδακτικών βιβλίων». Ή  μεταρρύθμισις, 
λέγει, τού 1917  είναι άναμφισβήτητον ότι ήτο βεβιασμένη, λόγω δέ τής 
όπισθοδρομικότητος τού 1921, έγένετο σύγχισις μεγάλη κα ί εϊδον τό 
φώς εξαμβλώματα υπό τόν τύπον τού διδακτικού βιβλίου. Τήν σύγχυσιν 
ταύτην πειράται νά διόρθωση τό νομοσχέδιον τού Υπουργού τής Π αιδεί
ας. Δ ιά τούτου θεσπίζεται ή συγγραφή τών βιβλίων επί τή βάσει προ
γράμματος, διότι ή ελευθερία ή δοθεΐσα από τού 1917  εις τούς συγ
γραφείς δέν ωφέλησε κατά ποιότητα τά διδακτικά βιβλία. Πρός αποφυ
γήν όμως ήδη τής δεσμεύσεως τού πνεύματος τών συγγραφέων έγένετο 
ή δέουσα διαμόρφωσις.

Δ ιά τήν σύνταξιν εξ  άλλου τής διακηρύξεως τού Υπουργείου τής 
Παιδείας έλήφθη πρόνοια καταρτισμού ώρισμένης Επιτροπής. Προ- 
χωρών εκθέτει τό ιστορικόν τών Επιτροπειών εις ας άνετίθεντο α ί κρί
σεις τών βιβλίων κα ί τονίζει ότι επί αειμνήστου Πετρίδου έχωρίσθησαν 
αί Έπιτροπεΐαι εις τοιαύτας τής Δημοτικής κα ί Μέσης Έκπαιδεύσεως. 
Τό σύστημα τούτο μετεβλήθη πολλάχις κα ί άνετέθη ή χρίσις εις τό 
Εκπαιδευτικόν Συμβούλων από τού 1917  μέχρι τού 1921. Εξιστορεί τά 
τών επαναστατικών περιόδων μέχρι τού νόμου 31 8 0  καί λέγει ότι ή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεφώνησε μέ τήν νέαν σύνθεσιν τών κρι
τικών Επιτροπών ως επροτάθη αυτη διά τού νομοσχεδίου έπενεγκούσα 
μικράς τινας συμπληρώσεις. Ή  Επιτροπή ωσαύτως έπεχρότησε τόν 
αυστηρόν περιορισμόν τού αριθμού τών διδακτικών βιβλίων, πρός απο
φυγήν δέ ζημιών τών βιβλιοπωλών έδωσε παράτασιν ενός έτους εις τήν 
κυκλοφορίαν τών νύν εγκεκριμένων βιβλίων.

Ό  χ. X . Βοζίκης έρωτά αν όλα τά έγκεκριμένα βιβλία θά μείνουν έν 
χρήσει.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δ ιά τό τρέχον έτος θά μείνουν, διά τό επό
μενον δέ έφ’ όσον έγκριθούν θά κυκλοφορήσουν όμού μετά τών νέων. 
Συνεχίζων αναλύει τάς διατάξεις τών άρθρων 8, 11 κα ί 12 τού νομο
σχεδίου τής Επιτροπής. Αύταί, λέγει, είναι έν συνόλω αί τροποποιήσεις 
τής Επιτροπής έπί τού μηχανισμού τής έγκρίσεως τών διδακτικών βι
βλίων. Έ χ ω  τήν προσωπικήν γνώμην ότι εις τήν κρίσιν τών βιβλίων 
πρέπει νά συμμετέχουν κα ί άνά εις έπιθεωρητής τής Δημοτικής κ α ί Μ έ
σης Έκπαιδεύσεως. Τούτων ή συμμετοχή θά ήτο χρησιμωτάτη κα ί εις



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 9

το Κεντρικόν Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον. Την γνώμην ταύτην θά υπο
στηρίξω κ α ί διά τροπολογίας.

Ώ ς πρός τό περιεχόμενον, εξακολουθεί, τών βιβλίων νομίζω δτι δύ- 
ναται νά έκφρασθή ή 'ικανοποίησις τής εθνικής φυχής διά τούς σκοπούς 
ους επιδιώκει ό κ. Υπουργός. Είναι δε οί σκοποί ούτοι ή τόνωσις τοΰ 
θρησκευτικού, πατριωτικού κα ί ηθικού αισθήματος τής νέας γενιάς, ή 
εισαγωγή τής γνήσιας δημοτικής γλώσσης εις τήν στοιχειώδη εκπαίδευ- 
σιν, εις τήν μέσην ή διδασκαλία τής καθαρευούσης εις τάς δύο άνωτέρας 
τάξεις κα ί ή εισαγωγή τής διδασκαλίας τών τεχνικών μαθημάτων μέ  
βάσιν τήν λαϊκήν τέχνην. Ή  Βουλή γνωρίζει τούς κινδύνους ους διατρέ
χουν μεταπολεμικώς οί λαοί από τά ανατρεπτικά ρεύματα τά όποια 
έκληροδότησαν αί οίκονομικαί πληγαί τού πολέμου. "Ολα τά μεγάλα  
Κράτη μάς δίδουν φωτεινά παραδείγματα τών προσπαθειών των πρός 
άντίδρασιν κατά  τών ρευμάτων τούτων. Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ό κίν
δυνος ούτος διά Κράτη μικρά όμως τά όποια μόλις εξήλθον από δεινήν 
Εθνικήν καταστροφήν. Τήν άντίδρασιν κατά τού κινδύνου τούτου πρέπει 
νά στηρίξω μεν εις τό Εθνικόν Σχολεΐον, εις τήν έμφύχωσιν κα ί τήν δια- 
φώτισιν τής νέας γενεάς. Ή  έμφύχωσις θά επιτευχθή μ έ  τήν άναζωπύ- 
ρωσιν τοΰ θρησκευτικού κα ί πατριωτικού αισθήματος, ή δέ διαφώτισις με 
τήν άπόδειξιν τής αλήθειας ότι δέν υπάρχει άλλος πολιτισμός από τούς 
εθνικούς τοιούτους. Πολλοί αμφισβητούν τό δικαίωμα τού Κράτους νά 
υποτάξη τό Σχολεΐον εις τούς σκοπούς του. Τό Κράτος έχει άναμφισβή- 
τητον δικαίωμα νά θεμέλιώση τήν παιδείαν επί τής θρησκείας, τής πα- 
τρίδος, τής οικογένειας κ α ί τής ιδιοκτησίας, στοιχείων επί τών όποιων 
έστηρίχθη κα ί στηρίζεται: όλη ή Ελληνική ιστορία κ α ί μεγαλουργία. 
Είναι πλάνη,συνεχίζει, τό λεγόμενον ότι συγχρονισμός είναι μόνον ό 
κομμουνισμός κα ί άρα ό πατριωτισμός είναι όπισθοδρομικότης.Δύναταί 
τις νά είνε συγχρονισμένος χωρίς νά άνατρέπη τάς καθολικάς αξίας επί 
τών όποιων στηρίζεται ό σημερινός πολιτισμός τής άνθρωπότητος. Δέν 
είναι πρόοδος ή καταστροφή, ούτε νέον φώς ή πυρπόλησις, ούτε ελευθε
ρία ή αναρχία. Ε ίς τήν πλάνην υποπίπτει ή νεολαία μ ας διότι κανείς δέν 
έθεσε τά πράγματα είς τήν θέσιν του. Είναι καιρός νά ομιλήσουν περί 
τούτων τό Σχολεΐον, τό βιβλίον, ό διδάσκαλος. Ε δώ  ακριβώς προκύπτει 
τό ζήτημα τής γλώσσης ώς αναγκαίου οργάνου επιδιώξεως τών ανωτέ
ρω σκοπών. Π οία πρέπει νά είνε ή γλώσσα αΰτη. Ό μιλεΐ διά μακρών 
περί τού γλωσσικού ζητήματος, άναγινώσκει σχετικήν περικοπήν τού 
Κοραή κα ί τονίζει ότι ή διγλωσσία θά έξακολουθήση επ ί μακράν μέχρις 
ότου γεννήση ή φυλή τόν μεγάλον ποιητήν ή συγγραφέα ό όποιος θά
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πλάση τόν ένιαΐον κα ί καθολικόν τύπον τής νέας γλώσσης. Προχωρών 
αναφέρει τάς νέας δυσχερείας τού Υπουργείου τής Παιδείας, άφ ’ ής συ- 
νέστη τούτο, όπως εύρη μεταξύ τών δύο γλωσσικών τύπων τόν κατα- 
ληλλότερον διά τά Σχολεία. Άναγινώσκει εγκύκλιον τού Υπουργού κ. 
Ψύλλα (1854) «περί καταργήσεως τών δυϊκών αριθμών», άλλην εγκυκλ. 
τού Υπουργού Χρηστοπούλου «περί άπλοποιήσεως τής διδασκαλίας τής 
γραμματικής κα ί τής έκλεκτής καθομιλουμένης» (1857-1867). Ανέκα
θεν, λέγει, οί παλαιότεροι Υπουργοί προσεπάθουν νά μειώσουν τά κακά  
τής καταδυναστεύσεως τού δημοτικού σχολείου υπό τής γραμματικής. 
Εις τάς προσπάθειας ταύτας ανακαλύπτει τις τά πρώτα σπέρματα τού 
δημοτικισμού. Ά πό τού 1899 επ ί Αθανασίου Ευταξία είσήχθη ή νέα 
Ελληνική γλώσσα εις την δημοτικήν Έκπαίδευσιν. Άναγινώσκει τάς γε- 
νομένας τότε διά τήν μεταρρύθμισιν ταύτην συζητήσεις εις τήν Βουλήν. 
Τοιουτοτρόπως μετέβημεν έξελικτικώς άπό τής αρχαίας εις τήν καθα
ρεύουσαν κα ί άπό ταύτης εις τήν δημοτικήν. Ή  αλήθεια, λέγει, είναι ότι 
ή στοιχειώδης εκπαίδευσις πρέπει νά στηριχθή εις τήν μητρικήν γλώσσαν 
χωρίς νά άποκλεισθή άπό τούς γλωσσικούς σκοπούς τού δημοτικού Σ χ ο
λείου καί ή καθαρεύουσα. Ουτε ή δημοτική γλώσσα είναι χυδαία κα ί  
βάρβαρος ώς ισχυρίζονται οί μέν, ουτε ή καθαρεύουσα είναι μούμια κα ί  
τέρας, ώς Ισχυρίζονται οί άλλοι. Άναγινώσκει γνώμας τών καθηγητών 
τού Πανεπιστημίου κ.κ. Γ . Χατζιδάκη κα ί Π. Τριανταφυλλίδη περί τής 
δημοτικής κα ί τής καθαρευούσης. Συμφώνως, συνεχίζει, πρός όλα τά  
άνωτέρω ή Επιτροπή κατά πλειοφηφίαν παρεδέχθη τό άρθρον 6 τού νο
μοσχεδίου «περί τής γλώσσης τών διδακτικών βιβλίων» κα ί ηυξησε μό
νον τάς ώρας διδασκαλίας τής καθαρευούσης εις τάς δύο άνωτέρας τά
ξεις άπό 3-4 εις 4-5. Επίσης παρεδέχθη τήν κατά  τό άρθρον 10 εισα
γωγήν τής διδασκαλίας τής ελληνικής λαϊκής τέχνης. Βεβαίως, τονίζει, 
τά δύο νομοσχέδια δέν λύουν τό Εκπαιδευτικόν ζήτημα τής Ελλάδος, 
άλλά όλοι ελπίζομεν ότι ταχέως ό κ. Υπουργός θά είσαγάγη νέα νομο
σχέδια άποτελούντα πλήρες εκπαιδευτικόν σύστημα. Θά είνε δέ ευτυχής 
ή παρούσα Βουλή εάν παραλλήλως μ έ τήν οικονομικήν εξυγίανσιν συντε- 
λέση κα ί εις τήν ηθικήν άνάπλασιν τής χώρας. Συνιστά εις τόν κ. 
Υπουργόν τής Παιδείας νά κτυπήση άμειλίκτως τόν φευδοκλασικισμόν 
καί φευδοεπιστημονισμόν διά νά λάβη ή εκπαίδευσις πρακτικόν κα ί 
επαγγελματικόν χαρακτήρα, περιοριζομένου τού άριθμού τών Γυμνα
σίων, τά όποια δημιουργούν υπαλληλικόν παρασιτισμόν σήμερον κα ί 
πνευματικόν προλεταριάτον αυριον. Εν επιλόγω εκφράζει τήν ελπίδα ότι 
εξ  άφορμής τών εκπαιδευτικών συζητήσεων θά έπιρρωσθή ή πεποίθησις
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τών πολιτών ότι εξακολουθούν νά ύφίστανται ΰπεράνω τού στομάχου, 
ΰπεράνω τοΰ οικονομικού άγώνος τής ζωής, άξίαι ήθικαί κα ί πίστεις 
'ιεραί κ α ί ιδανικά ακατάλυτα. Είναι καιρός νά ορθωθούν αι άγναί εθνικαί 
συνειδήσεις κα ί νά καταδείξουν δτι μεταξύ τών όπισθοδρομικών κα ί τών 
άπό ρυτήρος ελαυνόντων υπάρχουν οι συνετοί έργάται τής σταθεράς προ
όδου. Υπάρχουν εκείνοι οι όποιοι λαχταρούν τά νέα άνθη κα ί τούς νέους 
καρπούς, άλλά ως γνήσια προϊόντα τού εθνικού δένδρου, οι όποιοι λ α 
χταρούν τό νέον φώς, όχι όμως ως τερατώδη ερυθράν φλόγαν άλλά ώς 
πρωινόν ήλιον, ό όποιος μ έ νέαν λάμφιν κ α ί μ έ νέον θάλπος νά άνατέλ- 
λη άπό τό ίδιον αιώνιον μέρος, ύπεράνω τής ζωφόρου τού Παρθενώνος 
κ α ί τών θόλων τής Α γίας Σοφίας» (χειροκροτήματα).

Αγόρευση γιά τό Δαμασκηνό κ.λ.π.

Μέ τήν ευκαιρία συζητήσεως μιας έπερωτήσεως γιά τήν καταστροφή 
τής Κορίνθου άπό τό σεισμό πού έγινε στή Συνεδρίαση ΠΑ' τής 4ης Ιο υ 
νίου Ι 9 2 8 6, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας πήρε τό λόγο γιά τέταρτη φορά 
στή διετία 1 9 2 6 -2 8  καί άφοΰ έξαίρει τήν ήθική δύναμη μέ τήν οποία οι 
Κορίνθιοι υπέστησαν τό δεινό πλήγμα καί τήν πίστη μέ τήν οποία προ
χωρούν πρός τήν άνοικοδόμηση καί τήν έκ νέου ανέγερση τής πόλεως, 
ακολούθως πλέκει τό εγκώμιο τοΰ Μητροπολίτη Δαμασκηνού7, «διαπρε
πούς ιεράρχου, ό όποιος συνδυάζει τήν άσπιλον αρετήν μ έ τήν βαθεΐαν 
μόρφωσιν, τήν βαθεΐαν πίστιν μ έ τήν θαυματουργόν δραστηριότητα, ό 
όποιος εμφορείται άπό τάς αύστηροτέρας παραδόσεις τής ορθοδόξου 
εκκλησίας άλλά κα ί διέπεται άπό τό διαυγέστερου σύγχρονον πνεύμα. Ή  
Εκκλησία τής Ελλάδος δύναται νά καυχάται διά τόν Μητροπολίτην Δ α
μασκηνόν. Εκφράζω τήν Ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν τής επαρχίας Ν αυπα
κτίας, διότι τοιούτον εγέννησε τέκνον. Όμιλών περαιτέρω περί τών 
πλημμυρών λέγει ότι εις τήν Άνατολ. Μακεδονίαν αι καταστροφαί 
υττήρξαν άσυγκρίτως μεγαλύτεραι, άλλά κα ί εις τήν Αιτωλοακαρνανίαν 
έγιναν καταστροφαί ίσης έκτάσεως εις βάρος τών παθόντων. Περιγράφει

6 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 9 9 8 .
7. Ό  Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, κατήγετο άπό τή Δορβιτσά 

Ναυπακτίας. Τό 1 9 3 8  έκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος καί στή 
συνέχεια Άντιβασιλεύς (1 9 4 4 ) καί Πρωθυπουργός (1 9 4 5 ).
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τάς χαταστροφάς τής πεδιάδος τής Ναυπάχτου άπό τόν ποταμόν Μόρνον 
χαί τής πεδιάδος Μεσολογγίου άπό τόν Εΰηνον. Ό  χ. Υπουργός τής 
Συγκοινωνίας εσπευσε νά άποστείλη έχει πιστώσεις χαί συρματοπλέγμα
τα διά τών οποίων χατασχευάζονται πρόχειρα προστατευτικά έργα, οί δε 
πληθυσμοί τόν ευγνωμονούν. Έν τούτοις πρέπει νά άποσταλοΰν εκ μ έ
ρους τοΰ Υπουργείου τής Προνοίας χρηματικά βοηθήματα εις τούς όλο- 
σχερώς χαταστραφέντας μιχροϊδιοχτήτας, νά άπαλλαγοΰν ούτοι τών σχε
τικών φόρων κα ί νά δοθούν εις αυτούς υπό τού Υπουργείου τής Γ εω ρ
γίας μακροπρόθεσμα άτοκα δάνεια.»

Μετά τή διακοπή άπό τόν αρχηγό τής Δημοκρατικής Ένώσεως Α. 
Παπαναστασίου, ό όποιος ένίσχυσε μέ τά όσα είπε τίς θέσεις του καί τόν 
υφυπουργό τών Οικονομικών Α. Μυλωνά, ό όποιος διαβεβαίωσε ότι δό
θηκαν οί σχετικές διαταγές, ξαναπήρε τό λόγο καί έκτός άπό τίς κατα
στροφές τής πεδιάδος τοΰ Μεσολογγίου καί τής Ναυπάκτου άπό τόν 
Εΰηνο καί τό Μόρνο αντιστοίχους, άναφέρθηκε καί στά άντιπλημμυρικά 
έργα τοΰ Αχελώου καί τοΰ Μόρνου.

Συγκεκριμένα είπε:

«Ευχαριστώ τόν κ. Αρχηγόν τής Δημοκρατικής Ένώσεως διότι μέ  
δλον τό κύρός του ήλθεν εις ενίσχυσιν τών άπόφεών μου. Άλλά πάντα 
ταύτα άφορούν προχείρους προστασίας. Έ ξ  ονόματος τού λαού τής 
Αιτωλοακαρνανίας άξιώ όπως εις τά διά νέου δανείου έκτελεσθησόμενα 
υπό τών ξένων Εταιρειών Υδραυλικά Έ ρ γ α  περιληφθούν κα ί εκείνα τής 
πεδιάδος Μόρνου κα ί τού Λεσινίου εις τό Ξηρόμερον διά τής κατα
στροφής τής κοίτης τού Αχελώου. Δ ιά τά άντιπλημμυρικά έργα τού 
Μόρνου υπάρχει μελέτη τού υδραυλικού Π αγιαρόλα, δέν άπαιτούνται δέ 
δεκάδες εκατομμυρίων δολλαρίων, ως διά τόν Στρυμώνα άλλά μόλις 
είκοσι περίπου εκατομμύρια δραχμών. Δ ιά τής δαπάνης ταύτης θά σωθή 
καλλιεργουμένη έκτασις 25 χιλιάδων στρεμμάτων, γονιμωτάτη δέ. Β ε
βαίω ς κα ί άλλαι περιφέρειαι έχουν άνάγκην σχετικής προστασίας. Πρό 
ημερών διηρχόμην μ έ τόν κ. Υπουργόν τής Π αιδείας έξ  Άγουλινίτσης 
κα ί ο! κάτοικοι ήξίωσαν διά πανδήμου διαδηλώσεως τήν άποξήρανσιν 
τού εκεί έλους εκτάσεως 80 χιλιάδων στρεμμάτων. Καταλήγων ζητεί 
άπό τόν κ. Υπουργόν τής Συγκοινωνίας διαβεβαίωσιν ότι εις τήν φηφι- 
σθησομένην διά τάς άποξηράνσεις σύμβασιν θά περιληφθούν όριστιχώς 
χαί τά έργα τού Μόρνου.»
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Εικοσαετία 1 9 3 0 -1 9 5 0

Στήν εικοσαετία τοΰ 1930-1950, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας δέν πα
ρουσιάζει ιδιαίτερη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, στά χρονικά διαστή
ματα πού μπορούμε νά τόν παρακολουθήσουμε.

Άλλωστε τόσο ή έκλογή τοϋ 1932, δσο καί τοΰ 1936 όπου εκλέχθη
κε γιά δεύτερη καί τρίτη φορά αντίστοιχα, δέν είχαν διάρκεια μεγαλύτε
ρη άπό ενα εξάμηνο.

Στή δεύτερη έκλογή τοΰ 1936 πού τήν άνέκοψε ή δικτατορία τοΰ 
Μεταξά, έκλέχθηκε καί Β' Αντιπρόεδρος τής Βουλής8.

Μετά τήν κατοχική απελευθέρωση, χρημάτισε Υπουργός Εσωτερικών 
στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα (1945) καί Υπουργός Θρησκευμάτων καί 
Εθνικής Παιδείας στήν Κυβέρνηση Σοφούλη (1945-1946).

Δυστυχώς άπό τά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα δέν υπάρχουν 
Πρακτικά στό Αρχείο τής Βουλής, γιά νά μπορέσουμε νά παρακολουθή
σουμε τίς δραστηριότητές του.

Τά πρώτα έπίσημα πρακτικά κάνουν τήν έμφάνισή τους άπό τή Δ' 
Αναθεωρητική Βουλή τοΰ 1946.

Στίς 19 Ίανουαρίου 1946 ό Νόβας υπογράφει τό Διάταγμα Συγκλή- 
σεως τής Δ' Αναθεωρητικής Βουλής, βάσει τοΰ άρθρου 37 τοΰ Συντάγ
ματος περί έκλογής Βουλευτών, στίς 31 Μαρτίου 19469.

Στήν πρώτη αυτή μεταπελευθερωτική έκλογή πού εγινε στίς 31 Μαρ
τίου 1946 καί είχε αναθεωρητικό χαρακτήρα, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας 
δέν πολιτεύθηκε. Ό π ω ς θά μάς πει ό ίδιος σέ βαρυσήμαντη άνακοίνωσή 
του πρός τό λαό τής Αίτωλ/νίας, «παραμέρισα τή φορά αυτή άπό τόν 
έκλογικό άγώνα σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τοΰ Αρχηγού μου».

Επειδή όμως ή έν λόγω άνακοίνωσή παρουσιάζει γενικότερο ένδιαφέ- 
ρον καί έξηγεΐ πολλές πτυχές τοΰ πολιτικού κλίματος τής έποχής, τήν 
παραθέτουμε αυτούσια:

«Με ήρεμη συνείδηση δτι επραξα τίμια χαί πιστά τό πατριωτικό μου

8 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Β' τής 1 6 -3 -1 9 3 6 .
9 . Πρακτικά Βουλής, Δ' Αναθεωρητικής, Συνεδρίαση Α' τής 1 3 -5 -1 9 4 6 .
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καθήκον σ ’ όλη τή διάρκεια τής εθνικής μας δοκιμασίας άπό τό 1940  
έως σήμερα χωρίς νά γνοιαστώ οΰτε κόπους, οΰτε κινδύνους ούτε θυσίες, 
παρά μόνο τό καλό κα ί τή δόξα τής Πατρίδος μας, απευθύνω πρός τό 
Λαό τής Αιτωλοακαρνανίας κα ί Ιδιαίτερα τής Ε παρχίας Ναυπακτίας, 
εγκάρδιο χαιρετισμό γεμάτον θλίφι γιά τό παρόν, γεμάτον αισιοδοξίαν 
καί πίστη γιά τό μέλλον.

Περάσαμε μαζί μερικές ημέρες δόξας στό Αλβανικό μέτωπο, όπου 
αξιώθηκα νά γίνω πνευματικός χρονογράφος τής πολεμικής ανδρείας 
τών νεωτέρων σας, περάσαμε μαζί όλα τά χρόνια τής σκλαβιάς στήν 
επαρχία, όπου αξιώθηκα νά γίνω έμφυχωτής τοΰ ήρωϊκοΰ πνεύματος 
τής εθνικής άντιστάσεως κατά τών κατακτητών πού κυριαρχούσε στίς 
φυχές όλων σας.

Κανείς πολιτικός τού Νομού μας δέν ζυμώθηκε περισσότερο μαζί σας 
στό αίμα, στό δάκρυ κ α ί στή στάχτη τής σκλαβιάς. Αισθάνομαι ότι ένας 
δεσμός ακατάλυτος έχει σψυρηλατηθή μεταξύ μας. Δέν τόν επικαλούμαι 
γιά νά ζητήσω άπό σάς τά ώφέλη του. Τόν επικαλούμαι γιά νά ανανε
ώσω τό ίδικό μου πρός σάς χρέος. Τό χρέος τιμής πού έχω νά σάς πα
ράσχω μέχρι τέλους τίς υπηρεσίες μου. Ά ν  παραμέρισα τή φορά αυτή 
άπό τόν εκλογικό αγώνα σύμφωνα μέ τήν απόφαση τού Αρχηγού μου, 
πού όλόφυχα είχα εγκρίνη, δέν άρνήθηκα μ έ αυτό τίς υπηρεσίες μου 
ά λ λ ’ απεναντίας τίς πρόσφερα ολοκληρωτικά μέ τή σφραγίδα κ α ί μιάς 
ακόμη ατομικής θυσίας.

Μπορείτε νά μαντέφετε, αγαπητοί μου συμπατριώτες πόσο σκληρή 
δοκιμασία ήταν γιά μένα νά βρεθώ τίς ημέρες αυτές μακρυά σας κα ί ν’ 
άρνηθώ εγώ ό ίδιος νά ζητήσω τήν εντολή σας, πού είμαι βέβαιος ότι 
θά μού τήν έδίνατε πρόθυμα κα ί ικανοποιητικά όπως πάντα.

Αυπάμαι, είναι αλήθεια πού διάκοφα προσωρινά τήν πολιτική μου 
προσπάθεια, γιά τήν καλυτέρεφη τών όρων ζωής τού τόπου μας, προ
σπάθεια πού πιστεύω ότι έχει έκτιμηθεΐ άπό όλους σας γιατί εκδηλώθη
κε μέ σειρά θετικών έργων κοινής ώφελείας, ιδίως κατά  τό διάστημα 
πού διετέλεσα υπουργός τής Παιδείας. Τά γενικώτερα όμως συμφέροντα 
τής Πατρίδος μας επιθυμώ νά βεβαιωθήτε ότι τά εξυπηρέτησα πιστότερα 
μ έ τήν αποχή μου άπό τίς μονόπλευρες αυτές εκλογές.

Γ ιατ ί οι εκλογές αυτές έπρεπε νά ενώσουν στενώτερα κα ί όχι νά δι
χοτομήσουν βαθύτερα τό *Έθνος.

Οι εκλογές αυτές έπρεπε νά φέρουν τήν γαλήνη κ ι ’ όχι νά δημιουρ
γήσουν νέες τρικυμίες στόν τόπο.

Οι εκλογές αυτές έπρεπε νά τερματίσουν τό κακό παρελθόν κ α ί όχι



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 45

νά αναζωογονήσουν δλες τίς απαίσιες συνθήκες του.
Οί εκλογές αυτές έπρεπε νά χαράζουν μ ιά ευθεία γραμμή γιά τήν 

αναδημιουργία τής χώ ρας κα ί δχι νά τήν ζαναγυρίσουν στόν άδιέζοδο 
λαβύρινθο τοΰ πιό βλαβερού φατριασμού.

Έγώ πρώτος εθεμελίωσα πέρυσι ώς Υπουργός τών Εσωτερικών τήν 
όργάνωσι τών εκλογών μ έ φιλοδοξία νά διεζαχθοΰν μιά μέρα τίμια κα ί 
γνήσια γιά νά έκφράσουν τό πραγματικό φρόνημα τού ελληνικού λαού καί 
νά οδηγήσουν τό σκάφος τής πολιτείας σέ ασφαλές λιμάνι. Δυστυχώς οί 
φανατισμοί τών δύο άκρων παρατάξεων δέν τό επιτρέπανε. Κ α ί αντί νά 
οδηγηθούμε στό λιμάνι τής γαλήνης κα ί τής περισυλλογής, θεώρατα κύ
ματα μάς ξαναρίχνουν πάλι στό σκοτεινό πέλαγος τής ανωμαλίας.

Παλεύω είκοσιπέντε χρόνια εναντίον τής αχαλίνωτης πολιτικής εμπα
θείας κα ί τού εμφυλίου μίσους, πού προκαλεΐ αύτή κα ί φουντώνει. Έκή- 
ρυξα πάντοτε τήν ίθνική ανάγκη τής καλόπιστης διαμάχης μεταξύ τών 
πολιτικών κομμάτων κα ί τής διατηρήσεως ενός στερεού κρίκου κοινής 
των συνειδήσεως, έναντι τών γενικωτέρων εθνικών συμφερόντων. Κ ατα
πολέμησα πάντοτε τή μονοπώλησι τού πατριωτισμού είτε άπό τή μ ιά με
ρίδα είτε άπό τήν άλλη.

Σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, σήμερα πού κινδυνεύουμε 
νά χάσουμε τούς καρπούς τών θυσιών μας κα ί τής νίκης μας, σήμερα, 
πού κρίνεται κυριολεκτικά ή τύχη μας μέσα στόν μεταπολεμικό κόσμο, 
σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά έπρεπε νά έπιβληθή ή κοινή 
συνείδησις, έπρεπε νά κυριαρχήση τό πνεύμα τής άλληλεγγύης κα ί τής 
συνεργασίας χάριν τού μέλλοντος τού “Εθνους μας.

Αντί τούτου τή μονοπώλησι τού δήθεν πατριωτισμού άπό τήν Αρι
στερή παράταξι διαδέχεται ή μονοπώλησι του άπό τήν Δεξιά κα ί ό ξε- 
χαρβαλωτικός ρυθμός τού πολιτικού μ ας βίου συνεχίζεται εις βάρος τής 
Πατρίδος μας κ α ί τού Λαού μας.

"Οταν στίς ιερές στιγμές τού άγώνα μας γιά τήν ελευθερία έλεγα τήν 
άλήθεια στήν έκτροχιασμένην Αριστερά έγινόμουν τόσο δυσάρεστος ώστε 
νά ΰποστώ τήν πλέον άχαρακτήριστη επίθεση κα ί τήν πλέον άδικη θυσία. 
Τό πατρικό μου σπίτι, ιστορικό κειμήλιο κα ί βωμός λαϊκός τού τόπου 
μας, έγινε παρανάλωμα τής φωτιάς! Κ α ί μαζί μ έ αυτό δ,τι πολυτιμώτε- 
ρο άγαθό είχα: Ή  άνέκδοτη πνευματική μου εργασία. "Οσο κι άν πόνε
σα δέν έγινα έρμαιο τού πόνου μου. Έθυσίασα κα ί τή θυσία μου στήν 
ιδέα τής γαληνεύσεως κα ί τής συμφιλιώσεως τού τόπου χάριν τών μελ- 
λουσών γενεών, χάριν τής αίωνίας Ελλάδος.

Τώρα σέ στιγμές κρίσιμες γιά τήν επιβίωσι τής Φυλής μας κ α ί τήν
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άνασυγχρότησι τής Πολιτείας μας, λέγω κα ί πάλι την αλήθεια στήν πα- 
ραπαίουσα Δεξιά, πού μ έ τό νά μονοπωλή τόν πατριωτισμό χαί νά ιδιο
ποιείται τό Κράτος χα ί νά τρομοκράτη τούς άντιφρονούντας χα ί νά χα- 
ταπνίγη τήν Ελευθερία, νομίζει ότι καταπολεμά τόν Κομμουνισμό ενώ, 
αντίθετα, τόν υποβοηθεϊ χαί τόν δυναμώνει. Ή  εφαρμογή μιας τέτοιας 
πολιτικής θά ήταν χωρίς υπερβολή καταστρεπτική γιά τήν πατρίδα μας.

Ευτυχώς είναι από τή φύση τών πραγμάτων ανεφάρμοστη. Κ α ί προ
βλέπω ότι, αφού προξενήση πολλές ζημιές στόν τόπο, θά ναυαγήση 
οίκτρά προτού μπορέση νά συμπαρασύρη στό ναυάγιο τά πάντα. Τότε θά 
καταφανή ξεκάθαρα πόσο φρόνιμη κα ί πατριωτική ήταν ή πολιτική τοΰ 
Κέντρου, πού ακολούθησα χαί ενίσχυσα μ έ όλη μου τή μικρή δύναμι.

Α γαπητοί συμπατριώτες
Ξέρω ότι κα ί άπορήσατε κα ί λυπηθήκατε γιατί εθυσίασα μ ία σίγουρη 

εκλογική επιτυχία. 'Όσοι πιστεύετε σ ’ εμένα παρακαλώ νά εϊσθε βέβαιοι 
ότι ή θυσία αυτή έγινε γιά τό καλό τής Πατρίδος κα ί θά φέρη γρήγορα 
τούς καρπούς της.

Σ άς  ευχαριστώ όλους γιά τά αίσθήματά σας κα ί ιδιαίτερα εκείνους 
πού μ έ ακολουθήσανε στήν αποχή. Θά συναντηθούμε πολύ γρήγορα10».

Όταν τήν 1η Σεπτεμβρίου τοΰ 1 9 4 6  διεξήχθη τό δημοψήφισμα γιά 
τήν έπαναφορά τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β', ό Νόβας ήταν κατά τής έπα
ναφοράς. Μέ προκήρυξη πού δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα, απευθυ
νόμενος πρός τούς ψηφοφόρους του, τό λαό τής Ναυπακτίας, τάχθηκε 
υπέρ τής αποχής καί εν πάσει περιπτώσει υπέρ τής ψηφίσεως τής Δημο
κρατίας.

Συγκεκριμένα έλεγε στήν προκήρυξη:
«Αγαπητοί συμπατριώτες, λόγοι υγείας κα ί άλλοι οικογενειακοί μέ  

αναγκάζουν νά παρατείνω αθέλητα τή διαμονή μου στό εξωτερικό. Ή  
σκέφι μου όμως δέν απομακρύνεται οΰτε στιγμή από τήν Πατρίδα. Π α
ρακολουθώ μ έ άγωνία τήν κρίσι τών εθνικών μας ζητημάτων στό Συνέ
δριο τής Ειρήνης κα ί μ έ άλλη τόση άγωνία τήν εξέλιξι τής εσωτερικής 
μας καταστάσεως.

Είναι απερίγραπτη ή φυχιχή μου όδύνη όταν πληροφορούμαι τή συνέ- 
χισι, κα ί μάλιστα μέ νέαν έντασι, τού εμφυλίου σπαραγμού.

Κ α ί άν όλες ο'ι δίκαιες άξιώσεις τής Ελλάδος ικανοποιηθούν από  
τούς ισχυρούς τής γής, όπως τό ελπίζομε, τό κέρδος θά είναι ανύπαρκτο 
έως ότου εξακολουθεί ή στυγερή άδελφοκτονία.

10. Εφημερίδα Ναυπαχτία, άριθ. φύλλου 2 6  τής 1 3 -4 -1 9 4 6 .
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Π οτέ δέν θά άπολαύσωμε τούς καρπούς τών θυσιών μας κ α ί τής Νί
κης μας αν δέν άποκαταστήσωμε την ειρήνη κα ί τη γαλήνη στήν Π ατρί
δα μας!

Τήν καταφάνερη αυτή αλήθεια κανείς δεν μπορεί νά τήν άρνηθή κα ί 
δλοι τήν ομολογούμε. Ά λλά δέν επιδιώκουμε τήν πραγματοποίησι τών 
επιταγών της μ έ τίμια σκέφι κα ί θέλησι ώστε νά βρούμε τόν αποτελε
σματικό τρόπο πού θά μάς όδηγήση αλάθευτα στό σκοπό.

Έπίστεφα κα ί πιστεύω δτι τή λήθη τού κακού παρελθόντος, τήν κα- 
ταπράϋνσι τών φονικών παθών μ έ πλήρη άπόδοσι Δικαιοσύνης, τήν εξα- 
ντλησι τού φατριαστικού πνεύματος, τόν έξευγενισμό τών πολιτικών 
ανταγωνισμών, τή φωτεινή συνειδητοποίησι τών νέων πολιτικών κ α ί κοι
νωνικών ιδεών, θεωριών κα ί συστημάτων, τή θετική ίκανοποίησι τών
πραγματικών αναγκών τού Ελληνικού λαού, τή γόνιμη καλλιέργεια τών
ζωντανών στοιχείων τού πατροπαραδότου πολιτισμού μας κ α ί γενικά τήν 
ττνευματική, πολιτική κα ί οικονομική μ ας αναδημιουργία, έπίστεφα κα ί 
πιστεύω δτι τά εξασφαλίζει μόνον ή καθιέρωσι τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Μ ιας Δημοκρατίας αγνής, αληθινής, τίμιας δπου ή ελευθερία, ή ίσό- 
της κ α ί ή άδελφωσύνη τού λαού δέν θά εϊνε κούφια λόγια άλλά πραγ
ματικές καταστάσεις άχτινοβόλες κα ί ζωογόνες.

Μ ιάς Δημοκρατίας αντάξιας τών άπεράντων αιματηρών θυσιών δλων 
τών εύγενών λαών τού κόσμου εις δύο τρομερούς αλλεπαλλήλους πολέ
μους.

Ό  σκοπός τής θυσίας κ α ί τό σύμβολο τής Νίκης ήταν ή Δημοκρατία!
Π ώς εϊναι δυνατόν νά τήν άπαρνηθούμε κα ί νά τήν ποδοπατήσουμε;
Τό κύριο κα ί μοναδικό επιχείρημα τών εχθρών τής Δημοκρατίας 

στήν Ε λλάδα (Κοιτίδα της! Κ α ί Μητέρα της!) εϊναι δτι «θά μ άς φέρη 
τόν Κομμουνισμό!»

Π ώς θά μάς τόν φέρη;
Μ έ τήν ελεύθερη μήπως θέλησι τής πλειοφηφίας τού Ελληνικού 

Λαού;
"Ολοι ξέρουμε πώς ή Ιδιοσυγκρασία κα ί ή παράδοσι τού Ελληνικού 

Λαού, ακόμη δέ κ α ί ή δλη συγκρότησι τής ιδιωτικής του οικονομίας, 
εϊναι τέτοιες ώστε ποτέ δέν θά προτιμήση μ έ ελεύθερη σκέφι κα ί άπόφα- 
σι τό κομμουνιστικό σύστημα -ύστερα μάλιστα άπό τίς εξετάσεις πού 
έδωσε τό 1944!

Θά μάς τό φέρη άραγε μ έ τή βίαιη, δυναμική επικράτησι τής κομ
μουνιστικής μειοφηφίας;

Αυτό είναι πού άποκλείεται νά γίνη ποτέ έφ’ δσον τό νόμιμο πολίτευ
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μα τής Χ ώρας θά είναι ή Δημοκρατία!
Διότι εκείνος πού θά έπιβουλευθή μία πραγματική Δημοκρατία, θά 

είναι κα ί κατάπτυστος κα ί αυταπόδεικτος προδότης τού λαϊκού συμφέρο
ντος, θά είναι κατάφωρος κα ί ασυγχώρητος παραβιαστής τού Ιερού συμ
βολαίου δλων τών Εθνών τής γής που έθυσιάσθησαν γ ι ’ αυτήν τή Δη
μοκρατία!

Ό  έπιβουλευτής αυτός (πού δέν θά έχη καμμιά πρόφασι γιά τήν 
πράξι του όπως θά είχε χίλιες αν ήταν Βασιλεία) θά χτυπηθή άμείλιχτα 
κα ί τό χτύπημά του θά έχη τήν επιδοκιμασία όλων τών Δημοκρατικών 
Λαών.

Άπό ποιους θά χτυπηθή;
Άπό τήν μεγάλη δημοκρατική παμφηφία όλων ημών τών άλλων 

Ελλήνων πού τή δύναμί μας ως συνόλου θά τήν ένσαρκώνη τό Δημο
κρατικό μας Κράτος -κ α ί  θά είναι δύναμι αγία κα ί απαρεξήγητη όσο δέν 
θά είναι ποτέ ή δύναμι τής Βασιλείας...

Αγαπητοί συμπολίτες, λυπάμαι πού βρίσκομαι μακρυά κα ί δέν θά 
μπορέσω νά γυρίσω άπό χωριό σέ χωριό γιά νά σάς αναπτύξω ευρύτερα 
μέ τόν προφορικό λόγο τίς πεποιθήσεις μου όχι γιά τήν ανώτερη θεωρη
τική αξία τής Δημοκρατίας (πού κανείς ανεξαιρέτως δέν τήν αμφισβητεί) 
αλλά γιά τή μεγαλύτερη πρακτική της ανάγκη στή σημερινή μας Ε λλά
δα.

Λυπάμαι περισσότερο πού τό Δημοφήφισμα πρόκειται νά γίνη μέ 
συνθήκες κάθε άλλο παρά τίμιες κα ί ομαλές ώστε νά είναι εγγυημένη, 
όπως έπρεπεν, ή γνησιότης του.

Π αρ ’ όλα ταύτα, έφ’ όσον θά μπορέσετε νά προσέλθετε στίς κάλπες, 
σάς συνιστώ κα ί σάς εξορκίζω νά φηφίσετε αδίσταχτα τή Δημοκρατία μέ  
τήν απόλυτη βεβαιότητα ότι έτσι μόνον εξασφαλίζετε τή γαλήνη τού σπι
τιού σας, τό μέλλον τών παιδιών σας, τό μεγαλεΐον τής Πατρίδος μας!

Ρώμη 3 Αύγούστου 1946
Γ. Άθανασιάδης-Νόβας11»

Τελικά ό Βασιλεύς επανήλθε μέ 1 .153.150 ψήφους έναντι 190.418 
πού έψήφισαν υπέρ τής Δημοκρατίας.

Τά κόμματα πού τάχθηκαν κατά τής παλινοστήσεως τού Βασιλέως 
ήταν τοΰ Θ. Σοφούλη, τού Σ. Βενιζέλου, τού Γ . Παπανδρέου, τοϋ I.

11. Εφημερίδα Νανπαχτία, άριθ. φύλλου 3 2  τής 2 3 -8 -1 9 4 6 .
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Σοφιανόπουλου καί τού Ά. Μυλωνά.
Ή  Κοινοβουλευτική δραστηριότητα τού Νόβα ξαναρχίζει στή δεκαετία 

τού 1950, γιά νά κορυφωθεί τήν επόμενη τοΰ 1960, ώς Κοινοβουλευτι
κός Εκπρόσωπος Κόμματος.





1950
α) Έπερώτηση γιά τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

β) Απαντήσεις επί ερωτήσεων ω ς Υπουργός Παιδείας





Έπερώτηση γιά τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Όταν τό 1 9 5 0  ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας ήταν Υπουργός Παιδείας 
στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα, ό Μακεδόνας Βουλευτής Ν. Κουπαροΰσος 
τοΰ υπέβαλε έπερώτηση σχετικά μέ τήν άρνηση τής Συγκλήτου τοΰ Πα
νεπιστημίου Θεσ/νίκης γιά τήν έγγραφή ώς πρωτοετών φοιτητών τών 
έπιτυχόντων κατά τίς έξετάσεις.

Γιά νά παρακολουθήσουμε τίς σκέψεις τοΰ Ύπουργοΰ καί νά φθάσου- 
με στό τελικό συμπέρασμα τής ομιλίας του, θά παραθέσουμε όλη τήν 
ανάπτυξη τής έπερώτησης πού συζητήθηκε στή ΙΔ' Συνεδρίαση τής 
Βουλής στίς 8 Μαΐου 1 9 5 0 12, διότι στό μεταξύ ένεπλάκησαν καί άλλοι 
βουλευτές στή συζήτηση.

«Ν. Κουπαροΰσος. Κύριοι συνάδελφοι. Πρόκειται περί τών έπιτυχό
ντων φοιτητών εις ούς δέν επετράπη ή έγγραφή εις τό Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης. Κ ατά τό αυτό Πανεπιστημιακόν έτος, ένώ τό Πανεπιστή
μιου Θεσσαλονίκης ήρνείτο τήν έγγραφήν αυτών, οι φοιτηταί τοΰ Πανεπι
στημίου Αθηνών ένεγράφοντο. Δέν είναι δυνατόν νά έννοηθή άπό ημάς 
τούς αντιπροσώπους τής Μ ακεδονίας πώς συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ή 
άνισος μεταχείρισις εις τά δύο Πανεπιστήμια, κα ί μάς ξενίζει διά νά μή 
εΐπω βαρυτέραν φράσιν. Θά παρεκάλουν τήν Κυβέρνησιν κ α ί ιδιαιτέρως 
τόν κ. Υπουργόν νά έπιμείνη κ α ί έπιβάλη εις τήν Σύγκλητον τοΰ Π α
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης τήν έγγραφήν τών έπιτυχόντων φοιτητών κα ί 
έάν θέλη εις τό μέλλον νά περιορισθή ό αριθμός τών φοιτητών νά 
παύση έγκαίρως τήν ΐδρυσιν νέων Γυμνασίων, ΐνα περιορισθή ό άριθμός 
τών αποφοίτων, νά περιορισθή δέ κ α ί ό άριθμός τών μαθητών τών Γυ
μνασίων. Αλλά δέν είναι δίκαιον νά κλείσωμεν τάς πύλας τοΰ Πανεπι
στημίου. Είναι δυνατόν νά καταργήσωμεν τά Γυμνάσια, διότι παρετηρήθη 
τό φαινόμενου, ότι όταν τά σύνορα τής Ελλάδος έφθασαν μέχρι τής Άγκύ- 
ρας, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι όλης τής Χ ώρας συνεποσοΰντο εις 27 χιλιά

12 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 2 1 -1 2 5 .
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δας, τώρα οί Δημόσιοι υπάλληλοι τής Χώροις έφθασαν εις 70 χιλιάδας.
"Ολοι αυτοί, κ. βουλευταί, βγαίνουν από τά Γυμνάσια κα ί ακολούθως 

εισέρχονται εις τάς Δημοσίας Υπηρεσίας.
Κ. Μπέλλας. Κύριε Υπουργέ, δέν θά ήθελα πολλά νά είπω επ ί τού 

θέματος τούτου. Αρκετά καλά τά ανέπτυξε ό προλαλήσας κ. συνάδελ
φος. Συνηγορώ κα ί εγώ υπέρ τών φοιτητών οι όποιοι σύν τοΐς άλλοις 
φοιτούν τώρα κα ί ένα χρόνο μέ την ελπίδα δτι θά είσαχθούν εις τό Π α- 
νεπιστήμιον. Δίκαιον είνε κ. Υπουργέ, νά ίκανοποιήσητε τούς φοιτητάς 
τού Πανεπιστημίου διά νά μη ταλαιπωρούνται οι ίδιοι κα ί οί γονείς των.

Β. Βασιλικός. Αυτή κ. βουλευταί, είναι ή ίση μεταχείρισις πού κατά  
κόρον επικαλείται κα ί έξαγγέλει ή Κυβέρνησις. Συνηγορώ κα ί εγώ υπέρ 
τής εγγραφής τών επιτυχόντων φοιτητών εις τό Πανεπιστήμιον Θεσσα
λονίκης ελάχιστων εις αριθμόν, διά νά λείφη κ α ί τό παράπονον ότι 
εφαρμόζονται δύο μέτρα κα ί δύο σταθμά.

Ν. Κουπαροΰσος. Ά ν κ. βουλευταί, οί κ. καθηγηταί τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, μάς απειλούν ότι θά παραιτηθούν, είναι πολλοί 
άλλοι πού ζητούν νά διορισθούν.

Γ . Σπυρόπουλος. Κύριοι βουλευταί. Θά σάς απασχολήσω κα ί εγώ  
επί τού ίδιου θέματος. Πρόκειται περί μιας εξαιρετικής κ α ί διαφόρου πε- 
ριπτώσεως εκ τών περιπτώσεων άλλων φοιτητών. Πρόκειται περί τών 
επιτυχόντων φοιτητών τού Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης τών οποίων ό 
αριθμός ανέρχεται εις 28 , κα ί τών οποίων ή μή έγγραφή θά είναι μ εγά
λη αδικία, διότι ούτοι εις τάς εξετάσεις των έπέτυχον λαβόντες βαθμόν 
20 κα ί 10 εις τά βασικά. Είναι αδικαιολόγητος ή άρνησις τής εγγραφής 
των. Έάν κατά τόν νόμον 1074 επετράπη ή έγγραφή τών φοιτητών εις 
τό Πανεπιστήμιον Αθηνών μέ τήν βαθμολογίαν 1 8 .9  εις τά βασικά δέν 
έχει καμμίαν θέσιν διά τούς φοιτητάς τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
τής Ιατρικής Σχολής. Θά παρακαλέσω νά έγγραφούν κ α ί αυτοί διά νά 
δυνηθούν νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τού Πανεπιστημιακού έτους 
1949-1950.

Πρόεδρος. Κύριοι βουλευταί, υπεβλήθη πρότασις περί γενικεύσεως 
τής συζητήσεως. Ερω τώ  τήν Βουλήν, δέχεται τήν γενίκευσιν;

Πολλοί Βουλευταί. “Οχι, όχι.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. (Υπουργός Παιδείας). Κύριοι βουλευταί. Ε ί

χε ληφθή άπόφασις, διά νά συζητηθή ή έπερώτησις τήν προσεχή Π αρα
σκευήν.

Π αρεκάλεσα τήν Βουλήν κατά τήν παρελθούσαν συνεδρίασιν νά άνα- 
βληθή ή συζήτησις. *Εχω νά παρατηρήσω, ότι γίνεται έπί τού θέματος
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αυτού βασική παρεξήγησις. Ή  Κυβέρνησις από συμφώνου μετά τών Π α
νεπιστημίων καθορίζει προκαταβολικώς τόν αριθμόν τών εισακτέων φοι
τητών, ορίζει π.χ. ότι θά είσαχθοΰν είς την Α' Σχολήν 150 φοιτηταί. 
Κ ατά  τάς εξετάσεις επιτυγχάνουν 500 . Δεν έπεται ότι πρέπει νά είσα- 
χθοΰν όλοι. Ή  βασική αυτή παρεξήγησις πρέπει νά έκλείφη άπ αξ  διά 
παντός. Αυτήν τήν στιγμήν συνεπώς, δέν είναι δυνατόν νά έπιβάλη ή 
Κυβέρνησις είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης νά είσαχθοΰν όλοι οί 
φοιτηταί.

Γ . Σπυρόπουλος. Ή  περίπτωσις πού άνέφερα κ. Υπουργέ, αφορά 
είδικώς τους 2 8  έπιτυχόντας φοιτητάς τής Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονί
κης. Επειδή ούτοι προέρχονται εκ Β. Ελλάδος κ α ί επειδή εν Άθήναις 
ίπετράπη ή είσοδος είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών φοιτητών μή επιτυχό- 
ντων βάσει τοΰ νόμου 1074 δέν πρέπει νά άπαγορευθή ή έγγραφή είς 
φοιτητάς τής Θεσσαλονίκης έπιτυχόντας κ α ί τούτο διά νά μή δημιουρ- 
γηθή τό πικρόν παράπονον τής αδικίας κα ί τής διαφόρου μεταχειρίσεως.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τπουργ. Παιδ.). Κύριε συνάδελφε. Έπεκοι- 
νώνησα μ έ τόν Πρύτανιν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξακολουθεί 
έμμένων είς τάς άπόφεις τής Συγκλήτου.

Γ . Σπυρόπουλος. Αυτοί οί ύποφήφιοι κ. Υπουργέ, κατέβαλαν προ
σπάθειας κα ί μόχθους διά νά είσαχθοΰν, είς έποχήν κατά τήν οποίαν δέν 
εΐχον οΰτε ασφάλειαν ζωής.

Β. Βασιλικός. Ό  αριθμός τών φοιτητών είναι έλάχιστος.
Α. Δερδεμέζης. Δ ιά τά έτη πού έλήφθησαν ευεργετικά μέτρα δέν 

είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή τό μέτρον αυτό.
Κ. Καλκάνης. Κ αλώ ς ή κακώς έφ’ όσον έλήφθη ευεργετικόν μέτρον 

διά τό Πανεπιστήμιον Αθηνών, τό μέτρον τούτο, πρέπει νά έπεκταθή καί 
είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). "Οταν έφηφίζετο ό νόμος 
δέν διεμαρτυρήθητε κ. Καλκάνη. Π αρακαλώ, όπως μού δώσετε χρόνον 
ΐνα έξεύρω μίαν λύσιν συμβιβαστικήν. Α ν  όμως, κ. συνάδελφοι, έπιμένη 
ή Σύγκλητος, σάς πληροφορώ ότι δυστυχώς δέν θά δυνηθώ διά τής βίας  
νά έπιβάλω τό μέτρον τούτο.

Ν. Κουπαροΰσος. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει νά άναγκασθή 
τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κ α ί νά δεχθή τό αίτημά μας. Επίσης 
νομίζω ότι πρέπει έφ’ όσον ή Κυβέρνησις υπόσχεται ισονομίαν, δικαιοσύ
νην κα ί ίσην μεταχείρισιν νά έφαρμόση αύτάς τάς υποσχέσεις κα ί είς τήν 
Βόρειον Ελλάδα.

Α. Στρατός. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δύναται νά έξευρεθή λύσις,
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μέ τάς δύο Συγκλήτους τών Πανεπιστημίων, καί ή λύσις αυτή είναι, δτι 
δλοι οί επιτυχόντες εις τάς έφετεινάς εξετάσεις νά είσαχθούν. Εις τό μέλ
λον δμως, διά νόμου νά άπαγορευθή ή εισαγωγή υπεραρίθμων φοιτητών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Υπ. Παιδείας). Πρέπει κύριοι βουλευταί, νά 
λάβετε υπ’ δφιν σας κα ί τό εξής, δτι έχομεν 7 .0 0 0  ιατρούς κ α ί χρειαζό- 
μεθα μόνον 3 .5 0 0 . Τό αποτέλεσμα δέ αυτό είναι συνέπεια τών διαφόρων 
υποχωρήσεων πού κάνουν αι εκάστοτε Κυβερνήσεις. Πάντως εγώ δέν δέ
χομαι νά ανοίξω νέας πληγάς εις τό πολυπαθές Κράτος.

Κ. Αλεξανδρίδης. Κύριε Υπουργέ, είναι άδικον κα ί είναι άνισος με- 
ταχείρισις, οί φοιτηταί τών Αθηνών τής ιδίας κατηγορίας νά έγγράφω- 
νται εις τό Πανεπιστήμιου νά φοιτούν οί δέ φοιτηταί τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης δχι.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Υπ. Παιδείας). Π αρακαλώ τούς κυρίους συ
ναδέλφους νά σέβωνται τήν αυτονομίαν τών Πανεπιστημίων κα ί νά μή 
πιέζωμεν αυτά, ίνα δυνηθοΰν έλευθέρως κα ί άπερισπάστως νά αποδίδουν 
επιστήμονας χρησίμους εις τήν Κοινωνίαν.

Πρόεδρος. Ό  κ. Υπουργός, παρεκάλεσεν εν αρχή νά μήν έπεκταθή ή 
συζήτησις κα ί ν ’ άναβληθή διά τήν Παρασκευήν.

Ό  κ. Παπαρρηγόπουλος, έχει τόν λόγον, επί τής επερωτήσεώς του 
άπευθυνομένης εις τά Υπουργεία Παιδείας κα ί Οικονομικών, σχετικώς 
μέ τήν έκτακτον εισφοράν τών 220.000 δραχμών.

Β. Παπαρρηγόπουλος. Τό ζήτημα τής επιβολής τής εισφοράς παρου
σιάζει διπλήν μορφήν. Τήν νομικήν κα ί τήν ουσιαστικήν τοιαύτην. Ή  νο
μική είναι σαφής καί είναι τελείως αντίθετος πρός τήν υπουργικήν άπό- 
φασιν κα ί τάς δηλώσεις τοΰ αρμοδίου υπουργού τής Παιδείας. Ό  νόμος 
1359 δημοσιευθείς πρό εξαμήνου ορίζει ρητώς, δτι έπιβάλλεται εις τούς 
λειτουργούς τής Μέσης κα ί τής Στοιχειώδους έκπαιδεύσεως επαναληπτι
κή διδασκαλία τών μαθημάτων εις τούς μαθητάς. Ό  τρόπος, ό χρόνος 
καί ό τόπος παροχής τής επαναληπτικής ταύτης διδασκαλίας, θά καθο- 
ρισθοΰν δ ι’ υπουργικής άποφάσεως. Ώ ς αντάλλαγμα διά τήν επαναλη
πτικήν ταύτην διδασκαλίαν οί λειτουργοί τής έκπαιδεύσεως δικαιούνται 
προσθέτου αμοιβής καθοριζομένης επίσης δ ι ’ υπουργικής άποφάσεως. 
Δ ιά τήν πληρωμήν τής προσθέτου ταύτης αμοιβής επιβάλλεται πρόσθε
τος παγία εισφορά εις τούς μαθητάς Μέσης, άνερχομένη εις δραχ.
3 0 0 .0 0 0  ετησίως, καταβαλλομένη εις διμήνους δόσεις. Ό  σκοπός τού 
νόμου ήτο προφανής. Ν ά διορθωθή τό μέχρι τότε άτοπον τών ιδιωτικών 
παραδόσεων κα ί φροντιστηρίων λειτουργούντων υπό τά δμματα τού Κ ρά
τους διευθυνομένων δέ υπό ώρισμένων προνομιούχων καθηγητών κα ί
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υπέρ τών εύπορων μαθητών. Είχε δημιουργηθή μ ία σοβαρά άνισότης 
ολίγων λειτουργών προνομιούχων οί όποιοι μ έ τό σύστημα αυτό είχαν 
σοβαρώς βελτιώσει τάς άποδοχάς των, εν συγχρίσει μ έ  την μάζαν τού 
Σώ ματος τών εκπαιδευτικών τών γλίσχρως άμειβομένων. Εϊχεν ακόμα  
δημιουργηθή κα ί προνομιούχος τάξις τών πλουσίων μαθητών οί όποιοι 
διαθέτοντες τά οικονομικά μέσα ήσαν εις θέσιν νά συμπληρώσουν τήν 
έκπαίδευσίν των ήτις εις τά σχολεία είναι ελλιπής λόγω τού μεγάλου 
αριθμού τών μαθητών κα ί τήν έλλειφιν. τού διδακτικού προσωπικού.

"Οτι αυτός ήτο ό σκοπός τού νόμου 1359 εξάγεται όχι μόνον άπό τήν 
σαφήνειαν μ εθ ’ ήν έχει διατυπωθή τό άρθρον 1 άλλά κ α ί εκ τής τρίτης 
παραγράφου τού πρώτου άρθρου ρητώς όρίζοντος ότι «εφεξής ή κ α τ ’ 
οίκον διδασκαλία υπό τών εν ενεργεία εκπαιδευτικών λειτουργών απαγο
ρεύεται επιβαλλομένων ποινών εις τούς παραβάτας».

Ό  νόμος ούτος δέν έφηρμόσθη μέχρι σήμερα κατόπιν τής εξεγέρσεως 
ήτις εσημειώθη κατά τής εφαρμογής του κα ί εύθύς άπό τής πρώτης 
στιγμής εκ μέρους κα ί τής τότε Βουλής κα ί τών γονέων τών μαθητών, 
μή δυναμένων νά καταβάλλουν τήν ύπέρογκον ταύτην εισφοράν.

Κ α ί ενώ ούτως είχον τά πράγματα κα ί ό νόμος ούτος έθεωρεϊτο άτο- 
νήσας, ήλθεν ή τελευταία υπουργική άπόφασις νά τόν θέση εις εφαρμο
γήν άναδρομικώς. Ή  άπόφασις αΰτη είναι ρητώς αντίθετος κα ί πρός τόν 
νόμον κα ί πολλαπλώς τόν παραβιάζει.

Ιον) Επιβάλλεται εισφορά όχι διά τήν επαναληπτικήν διδασκαλίαν 
ως ρητώς επιτάσσει τό άρθρον πρώτον τού νόμου, κ α ί ασχέτως πρός 
πάσαν τοιαύτην διδασκαλίαν.

2ον) Τήν επιβάλλει άναδρομικώς κα ί διά χρόνον δ ι ’ δν ούδεμία τοι- 
αύτη διδασκαλία παρεσχέθη.

3ον) Τήν επιβάλλει σχεδόν έφ’ άπ αξ  κατά παράβασιν τής ρητής δια- 
τάξεως τού νόμου περί καταβολής εις μηνιαίας δόσεις.

"Ωστε ή άπόφασις τού Υπουργού είναι παράνομος κ α ί προσβαλλομένη 
τυχόν ενώπιον τού Σ . Επικράτειας ασφαλώς θά άκυρωθή.

Σπουδαιοτέρα όμως είναι ή ουσιαστική άποφις τού ζητήματος.
Ή  οικονομική κατάστασις εις τήν οποίαν εύρίσκεται ό Ελληνικός Λαός 

καί πρό παντός ή ύπαιθρος είναι τόσον άθλία, ώστε νά είναι αδύνατος τε
λείως ή καταβολή τής αίτουμένης εισφοράς. Τούτο είναι απολύτως βέβαι
ον καί δ ι ’ αυτό ή άπόφασις τού Υπουργού προεκάλεσε τήν εξέγερσιν όχι 
μόνον τής μαθητιώσης νεολαίας άλλά κα ί ολοκλήρου τής Κοινής Γνώμης.

Ε . Μαλαμίδας. Δέν νομίζετε κ. συνάδελφε, ότι πρέπει νά εξαιρεθούν 
οί μαθηταί τών συμμοριοπλήκτων περιοχών;
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Β. Παπαρρηγόπουλος. Όλόχληρος ό κόσμος τών συμμοριοπλήχτων 
πένεται χυριολεχτιχώς.

Έ χ ω  υπ’ όφιν μου τήν πολύπαθη επαρχίαν Καλαβρύτων τήν τελείως 
χατεστραμμένην, οι χάτοιχοι τής οποίας δέν είναι εις θέσιν νά καταβά
λουν, ουδέ τήν αξίαν τών εις αυτούς διανεμομένων αλεύρων.

Αποτέλεσμα τοΰ άστοχου μέτρου είναι ή πλήρης διακοπή τής λει
τουργίας τών σχολείων Μέσης εν τή ΰπαίθρω. Δέν πρόκειται περί απερ
γίας αλλά περί πλήρους αδυναμίας καταβολής τής εισφοράς.

Βέβαιον αποτέλεσμα τού επιπόλαιου τούτου μέτρου θά είναι ή Μέση 
εκπαίδευσις νά καταστή προνόμιον τών πλουσίων, οι όποιοι μόνοι θά 
είναι εις θέσιν νά καταβάλουν τήν εισφοράν. Τό μέτρον είναι τελείως 
άντιδημοχρατιχόν κα ί αντικοινωνικόν κα ί πρέπει νά χαταργηθή.

Βεβαίως οί εκπαιδευτικοί λειτουργοί αμείβονται γλισχρότατα κα ί επι
βάλλεται ή άμεσος βελτίωσις τής οικονομικής των θέσεως. Άλλ ’ ό τρό
πος ον εφαρμόζει ή Κυβέρνησις είναι ό χειρότερος κ α ί ό πλέον ατυχής, 
όστις προώρισται νά χαταφέρη βαρύτατον πλήγμα χατά τής μορφώσεως 
τών λαϊκών μαζών. Τοσούτω μάλλον, κ αθ ’ όσον τό μέτρον τής εισφοράς 
δέν είναι προσωρινόν άλλά μόνιμον κ α ί διαρκές. Εφεξής, δηλαδή δέον 
πλαγίως οί μαθηταί τής Μέσης νά καταβάλουν δραχ. 300.000 ετησίως.

Παρακαλούμεν κα ί αύθις τήν Κυβέρνησιν, ν’ άναθεωρήση τήν άτυχή 
ταύτην άπόφασίν της.

(Εις τό σημεϊον τούτο, επί τής Προεδρικής έδρας ανέρχεται ό Α' 
Αντιπρόεδρος κ. Λ. Λαμπριανίδης).

Πρόεδρος. Κύριοι βουλευταί, υπεβλήθη πρότασις υπογεγραμμένη υπό 
τού κεκανονισμένου αριθμού βουλευτών διά τής οποίας ζητείται ή γενί- 
κευσις τής συζητήσεως. Άλλ ’ ως διαπιστούται, απουσιάζουν τινές εκ τών 
ύπογραφάντων τήν πρότασιν κα ί επομένως αυτη απορρίπτεται.

Τόν λόγον έχει ό κ. Υπουργός τής Παιδείας.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Υπουργός Παιδείας). Κύριοι βουλευταί, 

υπενθυμίζω είς τήν Βουλήν τήν παράκλησίν μου όπως άναχληθή ή συζή- 
τησις επί τής έπερωτήσεως ταύτης διά τήν Παρασκευήν, οπότε θά είχα  
περισσότερα στοιχεία.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ό Άν. Νόμος διά τοΰ οποίου έπεβλήθη 
εισφορά είς τούς μαθητάς έφηφίσθη κατόπιν ανάγκης κα ί υπό τήν απει
λήν τής απεργίας τών εκπαιδευτικών. Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι πά- 
ντες οί γονείς κα ί οί κηδεμόνες ήσαν σύμφωνοι κα ί άπεδέχθησαν όπως 
υποβληθούν είς τήν μικράν αυτήν δαπάνην.

Ε. Δενδρινός. Κύριε Υπουργέ, οί εκπαιδευτικοί παραδίδουν μαθήμα
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τα κατ’ οίκον κα ί λαμβάνουν μεγαλυτέρας άποδοχάς άπό τούς άλλους 
δημοσίους υπαλλήλους.

Πολλοί Βουλευταί. Δέν είνε αληθές αυτό.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Δέν είναι αληθές δτι οί 

εκπαιδευτικοί αμείβονται καλλίτερον τών άλλων δημοσίων υπαλλήλων.
Ώ ς πρός τάς κ α τ ’ οίκον παραδόσεις έξέδωκα αύστηράν εγκύκλιον 

δπως μή παραδίδουν κ α τ ’ οίκον.
Κ. Καλκάνης. Οί εκπαιδευτικοί αμείβονται όλιγώτερον δλων τών 

άλλων υπαλλήλων.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Κύριοι βουλευταί, κατά τάς 

περιοδείας μου διεπίστωσα δτι οί καθηγηταί τών Γυμνασίων κ α ί γενικώς 
οί εκπαιδευτικοί πένονται κ α ί άνέμενον τό μέτρον αύτό διά νά άνακουφι- 
σθοΰν, διότι ή κατάστασις τών εκπαιδευτικών είναι πράγματι τραγική.

Τό επίδομα αύτό τό όποιον δίδεται εις τούς εκπαιδευτικούς βάσει τού 
Άν. Νόμου είναι προσωρινόν, διότι εύρισκόμεθα πρό μ ιας προσπάθειας 
άντιμετωπίσεως γενιχώτερον τού μισθολογίου τών δημοσίων υπαλλήλων.

Ασφαλώς ό Νόμος αυτός έχει πολλά τά τρωτά αρκεί νά σημειωθή 
δτι εις πολλάς επαρχίας ιδίως τής Στερεάς Ελλάδος οί ίδιοι οί καθηγη
τα ί έζήτησαν νά μήν έφαρμοσθή τό μέτρον αύτό καίτοι πένονται.

Ώ ς πρός τήν πρόσθετον εργασίαν τών εκπαιδευτικών νομίζω, δτι όταν 
έπιβάλλωμεν είς τούς χαθηγητάς νά διδάσκουν κατά μέσον δρον 64 μα- 
θητάς, ενίοτε δέ κα ί περισσοτέρους κ α ί νά εξετάζουν τόσα γραπτά, αύτό 
αποτελεί πραγματικήν υπερωρίαν.

Β. Στεφανόπουλος. Κύριε Υπουργέ, οί καθηγηταί έζήτησαν, νά μήν 
έφαρμοσθή ή έπαναληπτιχή διδασκαλία;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τπ. Παιδείας). Είναι αληθές δτι ή Όμοσπον- 
δία τών Εκπαιδευτικών ήξίωσε τούτο, ά λ λ ’ έξ  ιδίας άντιλήφεως έπεί- 
σθην δτι πράγματι οί έκπαιδευτικοί έργάζονται ύπερωριακώς.

Ή  ομοσπονδία τών έκπαιδευτικών έζήτησε τήν αΰξησιν τού έπιδόμα- 
τος κα ί ή Κυβέρνησις ήναγχάσθη νά αύξήση τούτο είς 500.000 κα ί
300.000 δρχ. Τούτο δμως δέν έφηρμόσθη κ α ί οί έκπαιδευτικοί εισέπρα- 
ξαν μόνον τάς 15 ημέρας τού Δεκεμβρίου. Έάν έκτοτε είχεν έφαρμοσθή 
ό Νόμος, ή έπιβληθεΐσα εισφορά θά είχεν έφαρμοσθή κατά δόσεις καί 
δέν θά ήναγκαζόμεθα νά έπιβάλλωμεν αύτήν έφ’ άπαξ.

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή Δημοτική Εκπαίδευσις πρέπει νά είναι δω
ρεάν, άλλ ’ ώς πρός τήν Μέσην Έκπαίδευσιν δέν είναι δυνατόν νά ίσχύαη 
τούτο, διότι πώς θά συμπληρώσωμεν τά 3.000 κενά τά όποια υπάρχουν. 
“Άλλωστε καί εις δλας τάς χώρας ή Μέση Εκπαίδευσις δέν είναι δωρεάν.
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Ε. Δενδρινός. Ή  σημερινή Κυβέρνησις τού Κέντρου πρέπει νά είναι 
προοδευτική χαί δέν πρέπει νά υ'ιοθετήση αυτά τά αντικοινωνικά μέτρα. 
Νομίζω, δτι δέν πρέπει νά αυξηθούν οί μισθοί τών εκπαιδευτικών εις 
βάρος τών εργατών χαί ουτω ή παιδεία νά είναι προσιτή μόνον εις τούς 
πλουσίους.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Έχ τού Νόμου δυναται νά 
έξαιρεθή τής εισφοράς ένα ποσοστόν μέχρι 35% καί εφ’ δσον υπάρχει 
βαθμός έπιδόσεως 16. Επειδή δμως τόν βαθμόν αυτόν έπιδόσεως τόν 
συγκεντρώνει ένα ποσοστόν μέχρι 10% , ελπίζω δτι μ έ τήν μείωσιν τού 
βαθμού έπιδόσεως θά συμπεριληφθούν κα ί άλλαι κατηγορίαι εις τάς 
εξαιρέσεις.

Οί πολύτεκνοι, οπωσδήποτε εξαιρούνται.
Κ. Καλκάνης. Κύριε Υπουργέ, νά εξαιρεθούν κα ί οί σεισμόπληκτοι 

Λευκάδας, οί όποιοι επί μίαν διετίαν ευρίσχονται υπό σχηνάς.
Γ . Μπουρδάρας. Κύριε Υπουργέ, νά εξαιρεθούν χαί οί συμμοριόπλη- 

χτοι πάσης περιφερείας.
Δ. Λαντζούνης. Κύριε Υπουργέ, νά εξαιρεθούν κα ί οί τής περιφερείας 

Μ ελιγαλά, οί όποιοι εσφαγιάσθησαν χαί κατεστράφησαν άπό τούς συμ- 
μορίτας.

Ν. Ζορμπάς. Κύριε Υπουργέ, νά εξαιρεθούν χαί οί σεισμόπληκτοι 
Χίου, οί όποιοι ευρίσχονται υπό σχηνάς χαί δέν έχουν πωλήσει τά  προϊ- 
όντά τους.

Γ . Άνδρουλακάκης. Κύριε Υπουργέ, τό μέτρον αύτό τό όποιον έπε- 
βλήθη υπό τής προηγουμένης Κυβερνήσεως είναι άδικον κα ί αντιλαϊκόν. 
Ή  περιφέρεια Ηρακλείου, ή όποία έχει ύποστή τόσας καταστροφάς, δέν 
έχει νά πληρώση οΰτε τήν κανονικήν εισφοράν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Έ χ ω  ύπ ’ δφει μου δλας 
αύτάς τάς δυσχερείας, τάς όποιας αντιμετωπίζουν οί γονείς κα ί οί κηδε
μόνες, άλλά δυστυχώς δέν είναι δυνατόν νά γίνη άλλως. Θά προσπαθή- 
σωμεν δπως εις τάς εξαιρέσεις α ί όποϊαι θά άνέλθουν εις 35% νά συ- 
μπεριληφθούν αί άδικούμεναι τάξεις. ’Άλλως τε τό μέτρον τούτο είναι 
προσωρινόν διότι τό ζήτημα αντιμετωπίζεται γενικώτερον.

Α. Σβώλος. Κύριε Υπουργέ, τό αίσθημα τής μεγάλης πλειοφηφίας 
τού Σώ ματος είναι δτι ό νόμος αυτός είναι ασυμπαθής.

Δέν νομίζω δτι ή συζήτησις πρέπει νά έντοπισθή εις τάς εξαιρέσεις, 
άλλά εις τήν αρχήν τού Νόμου. Έλέχθη δτι εις άλλας Χ ώ ρας δέν π α
ρέχεται δωρεάν ή Μέση Έκπαίδευσις, άλλά πρέπει νά ληφθή ύπ’ δφιν 
εις τήν Χώραν μας, ποία σχέσις υπάρχει μεταξύ Δημοτικής κα ί Μέσης
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Έκπαιδεύσεως.
Διότι εις την χώραν μας δέν είναι επαρκής ή Δημοτική Έκπαίδευσις 

κ α ί δ ι ’ αύτό κάθε γονεύς επιδιώκει μ έ κάθε τρόπον νά στείλη τό παιδί 
του εις τήν Μέσην έκπαίδευσιν διά νά λάβη καλυτέραν μόρφωσιν. Δ ι ’ 
αύτό κα ί ή Πολιτεία τήν Μέσην Έκπαίδευσιν τήν είχε καθορίση νά είναι 
εύθηνή. Ό  Νόμος μεταβάλλει σχεδόν τήν παιδείαν εις ιδιωτικήν τοιαύ- 
την, έφ’ όσον επιβάλλει φορολογίαν κ α ί ή οποία φορολογία δέν είναι 
προσωρινή όπως φαίνεται.

Έάν θέλωμεν νά έχωμεν έκπαίδευσιν, δέν πρέπει νά έξασφαλίσωμεν 
αυτήν έπιβάλλοντες σκληρά μέτρα, όπως π.χ. τήν αποβολήν τών μαθητών 
άπό τά σχολεία. Τό μέτρον αύτό είναι σκληρόν, αντικοινωνικόν καί άντι- 
πνευματικόν καί άπό αύτής τής άπόφεως πρέπει νά κριθή τό νομοθέτημα 
αύτό. Δέν έχουν σημασίαν α'ι εξαιρέσεις, άλλ ’ ή άρχή τού Νόμου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Κύριε Πρόεδρε, εθίζατε γε- 
νικώτερον τό πρόβλημα τής Παιδείας. Πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι 
πράγματι ή Π αιδεία μας νοσεί βαρέως κ α ί έχομεν καθήκον κα ί ύποχρέ- 
ωσιν νά διαγνώσωμεν τήν νόσον κα ί νά θεραπεύσωμεν αύτήν άποφασι- 
στικώς.

Δέν είναι τής παρούσης στιγμής νά άνακοινώσω εις τήν Βουλήν τήν 
άρζαμένην προσπάθειαν διά τήν βελτίωσιν τής Παιδείας. Πρέπει νά θέ- 
σωμεν τήν Παιδείαν εις τό ΰφος της, διότι έχει παρεξηγηθή κα ί όλοι οι 
νέοι ζητούν νά λάβουν ένα άπολυτήριον διά νά καταλάβουν μίαν δημο
σίαν θέσιν.

Αύτό είναι άπαράδεκτον.
Πρέπει νά συνεργασθώμεν όλοι είλικρινώς διά νά ένισχύσωμεν κ α ί νά 

τονώσωμεν τήν Παιδείαν. Αλλά δΤ αύτό πρέπει νά μου δώσετε μικράν 
πίστωσιν χρόνου διά νά καταλήζω εις τάς άποφάσεις κα ί νά δώσωμεν 
τήν ένδεδειγμένην λύσιν. Ελπίζω ότι μ έ όλίγην καλήν θέλησιν, εάν άφή- 
σωμεν κ α ί εφαρμοσθή ό νόμος βάσει τής κυβερνητικής άποφάσεως, θά 
φθάσωμεν εις καλόν άποτέλεσμα.

Γ . Άνδρουλακάκης. Ό  νόμος αύτός προκαλεϊ τήν άγανάκτησιν τών 
κηδεμόνων κα ί γονέων, διότι τό Κράτος παριστάνει τόν γκουβαρδάν μέ  
τήν ίδικήν των τσέπην. Ά λλω ς τε τήν εποχήν πού έστειλαν τά παιδιά  
των εις τό γυμνάσιον δέν είχον ύπ ’ όφει των τήν εισφοράν αύτήν. Π ώς 
τώρα θά τήν πληρώσουν; Τούτον δέν είναι ορθόν.

Γ . Τηληκίδης. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι υπάρχουν 3.000 κενά εις 
τήν Μέσην έκπαίδευσιν. Ή  δαπάνη δέν καλύπτεται έκ τής μή πληρωμής 
τών κενών αύτών;
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Δέν υπάρχει πίστωσις δ ι ’ 
αυτούς κα ί συνεπώς δέν υπάρχει δαπάνη.

Σ . Μερκούρης. Δέν νομίζετε, κ. Υπουργέ, δτι οί καθηγηταί πρέπει 
νά κάμουν όλίγην υπομονήν κα ί ό νόμος νά άνασταλή, εφ ’ όσον, ώς έδη- 
λώθη, ή κυβέρνησις εντός διμήνου, θά ρύθμιση τό δλον υπαλληλικόν ζή- 
τημα;

Α. Μπαρμπαλιάς. Ούδεμία περιοχή τοΰ κράτους είναι πού νά μήν 
εχη ύποστεΐ ζημίας κα ί καταστροφάς. Δέν είναι δυνατόν οί κατεστραμμέ
νοι αυτοί άνθρωποι νά πληρώσουν τήν εισφοράν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Ή  κυβέρνησις εξήτασε τό 
ζήτημα α π ’ δλας τάς πλευράς κα ί έξήντλησε πάν μέσον. *Εφθασε εις τήν 
άπόφασιν αυτήν μ έ τάς εξαιρέσεις, αί όποϊαι θά διευκολύνουν πολλούς εκ 
τών απόρων μαθητών. Προσεπαθήσαμεν νά συμβιβάσωμεν τά πράγματα. 
Π αρακαλώ δπως μή ίπιμείνετε, αλλά νά άφήσετε νά έφαρμοσθή ή κυ
βερνητική άπόφασις. *Εχομεν τά πρώτα αποτελέσματα εκ τής εφαρμογής 
αυτής κα ί παρακολουθοϋμεν τά πράγματα. Έλπίζομεν δτι δλα θά πάνε 
καλά.

Α. Ζάκκας. Τόσον οί υπάλληλοι, δσον κα ί οί εργάται δέν είναι δυνα
τόν νά έχουν αυξησιν τών μισθών κα ί ημερομισθίων των κα ί δέν είναι 
δυνατόν νά πληρώσουν τό βάρος αυτό. Θά ήτο όρθόν νά πληρωθή άπό  
τά ασφαλιστικά των ταμεία.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Δ ιά τής κυβερνητικής άπο- 
φάσεως διευκολύνονται τά πράγματα, οί δέ άποροι κα ί καλοί μαθηταί θά 
εξαιρεθούν τής εισφοράς. *Ας άφήσωμεν λοιπόν νά έκτελεσθή ή άπόφα- 
σις.

Πρόεδρος. Ό  κ. Δημάκης έχει τόν λόγον, επί επερωτήσεώς του 
απευθυνόμενης πρός τόν Υπουργόν τής Παιδείας κα ί άφορώσης τό Γυ- 
μνάσιον Σπάρτης.

Α. Δημάκης. Ή  έπερώτησίς μου κ. Υπουργέ, πρέπει νά θεωρηθή συ
νέχεια τής προηγουμένης. Αφορά τό Γυμνάσιον Σπάρτης τό όποιον έχει 
1600 μαθητάς τό δέ διδακτικόν προσωπικόν δέν είναι ούτε τό τέταρτον 
τοΰ άπαιτουμένου. Πλέον τών 150 φοιτούν εις έκάστην τάξιν. Ώ ς γνω
στόν ή περιφέρεια Λακωνίας έμαστίζετο υπό τού συμμοριτισμού ώς κα ί  
αί ακραίαι περιφέρειαι τής επικράτειας. °Ολοι δέ οί μαθηταί εΐχον συ- 
γκεντρωθή εις τήν Σπάρτην, τήν μόνην πόλιν τής περιοχής, ήτις παρέ- 
μενεν ελευθέρα. Έ κεϊ είχον συσσωρευθή δλοι οί μαθηταί. Οί καθηγηταί 
κατώρθωσαν διά διαφόρων μέσων κα ί άπεσπάσθησαν εις τά κέντρα. Πρέ
πει κ. Υπουργέ νά φροντίσετε διά τήν τοποθέτησιν κα ί άλλων καθη
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γητών εις τό γυμνάσιου Σπάρτης. Επίσης θά παρεχάλουν, όπως 'ιδρυθή 
ήμιγυμνάσιον εις την βόρειον Ααχεδαίμονα, όπου ασφαλώς θά φοιτήσουν 
πλέον τών 300 μαθητών χα ί ο'ύτω θά άποσυμφορηθή χάπως τό γυμνά
σιου Σπάρτης. Ή  άπόσπασις χαθηγητών εξ  άλλων, όπου πλεονάζουν, 
νομίζω ότι είναι εΰχολος χαί διχαία, διότι οι ΰπηρετοϋντες χαθηγηταί 
δεν έπαρχοΰν διά την παραχολούθησιν τών μαθητών πολλοί τών όποιων 
εξετάζονται μόνον από τό γραπτόν των χ α ί ούχί προφοριχώς. Πρέπει νά 
άποδοθή δίχαιον εις την Λαχωνίαν χ α ί ελπίζω ότι ό χ. Υπουργός δέν θά 
θέληση νά μην αναγνώριση αυτό.

Π. Σταθόπουλος. Ούδείς παραγνωρίζει ότι υπάρχει ελαττωματική  
Μέση έχπαίδευσις εις όλον γενιχώς τό Κράτος. Ά πό όλα τά σχολεία 
ίλλείπουν χαθηγηταί ή δέ λειτουργία τής εχπαιδεύσεως χωλαίνει σημα- 
ντιχώς. Κ ατά  τό λήξαν σχολικόν έτος άπό τό γυμνάσιου Σπάρτης άπε- 
φοίτησαν 150 περίπου μαθηταί, εχ τών οποίων μόνον 5 χατώρθωσαν νά 
εισαχθούν εις Άνωτάτας Σχολάς. Αυτό άποδειχνύει τήν ελαττωματικό
τητα τής εχπαιδεύσεως τήν όποιαν πάντες άναγνωρίζομεν χ α ί τήν όποιαν 
πρέπει νά φροντίσωμεν νά τήν διορθώσωμεν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Παιδείας). Συμφωνώ απολύτως ότι ή 
Π αιδεία νοσεί. Τήν νόσον τήν έχομεν διαγνώσει. Ή  χατάστασις τών 
σχολείων τής Λακωνίας δέν είναι σημερινή, είναι παλαιά. Σήμερον εις 
τάς παραμονάς τών εξετάσεων δέν είναι δυνατόν νά πράξωμεν τίποτε. 
Δέν δυνάμεθα νά άποσπάσωμεν άπό άλλα γυμνάσια καθηγητάς έχεί, διό
τι εις τίποτε δέν θά ωφεληθώ μεν. Απεναντίας μάλιστα θά έχωμεν άσχη
μ α αποτελέσματα χαί εις τά γυμνάσια έχείνα, εχ τών οποίων θά πάρω- 
μεν καθηγητάς. Ώ ς πρός τήν ίδρυσιν τοΰ ήμιγυμνασίου τό όποιον έζήτη- 
σεν ό χ. συνάδελφος χα ί τούτο δέν είναι δυνατόν σήμερον νά γίνη.

Τό εκπαιδευτικόν μας σύστημα νοσεί, όπως χαί τών άλλων κρατών 
μετά τόν πόλεμον. Θά φροντίσωμεν νά φέρωμεν τάς δεούσας μεταρρυθ
μίσεις εις τήν παιδείαν μας. Θά είμαι δέ ευτυχής, εάν ίγώ  είσηγηθώ 
τάς μεταρρυθμίσεις αύτάς. “Ας ελπίσωμεν ότι τά κενά θά συμπληρωθούν 
κατά τό ερχόμενον έτος, κ α θ ’ όσον έζήτησα πιστώσεις αίτινες ώς ελπίζω 
θά άναγραφούν εις τόν νέον προϋπολογισμόν».



Απαντήσεις έπί ερωτήσεων.

Έκτος άπό τήν προαναφερθεΐσα έπερώτηση γιά τό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, ό Υπουργός Παιδείας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας στό διά
στημα τών δύο μηνών Ίουνίου-Ίουλίου 1950, δέχθηκε σωρεία άλλων 
ερωτήσεων όπως:

α. Γιά τήν άνέγερση Γυμνασίου Θηλέων Σερρών.
Συγκεκριμένα στήν ΚΖ' Συνεδρίαση τής 1ης Ιουνίου 1950 ό Βουλευ

τής Α. Άγγελούσης πήρε τήν εξής άπάντηση σχετικά μέ τήν άνέγερση 
τού Γυμνασίου Θηλέων Σερρών:

«4ίά τήν άνέγερσιν τού διδακτηρίου τού Γυμνασίου θηλέων Σερρών, 
ένεκρίθη παρά τής Νομισματικής Επιτροπής ή σύναφις τοκοχρεωλυτικού 
δανείου δραχ. 700.000.000 παρά τού Ταμείου άνεγέρσεως διδακτηρίων 
Σερρών. Τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών κα ί Δανείων εις ό  παρεπέμφθη 
παρά τής Νομισματικής Επιτροπής ή σύναφις τού δανείου, άπήντησεν 
ότι δέν διαθέτει τό άπαιτούμενον ποσόν.

Ή  Νομισματική Επιτροπή εις ήν έπανεφέραμεν τό ζήτημα τού δανείου 
μετά τήν ανωτέρω άπάντησιν τού Τ. Π. κα ί Δ. κα ί έζητήσαμεν τήν π α
ρά τής Τραπέζης τής Ελλάδος χρηματοδότησιν Νομικού τίνος προσώπου 
ή ιδιωτικού δικαίου διά τήν παρ ’ αυτού χορήγησιν τού δανείου, άπήντησεν 
ότι ή αίτουμένη χρηματοδότησις άποτελεϊ δαπάνην δημοσίου χαρακτήρος 
ής ή ικανοποίησις δέν δύναται νά γίνη εκ τού εκδοτικού προνομίου.

Τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών εξ  άλλου δέν έπέστρεφεν ήμϊν 
υπογεγραμμένον τό Β. Δ ιάταγμα περί επιχορηγήσεως τού Τ. Α. Δ ιδα
κτηρίων Σερρών διά δραχμάς 35.000.000 κατά  τάς διατάξεις τού Α. Ν. 
1850/1939.

Τούτο τυγχάνει άπαραίτητον επίσης διά τήν σύναφιν τού δανείου, δε
δομένου ότι τό δάνειον εξυπηρετείται διά τής ετήσιας εισφοράς τού Δή
μου κ α ί τού Δημοσίου, καθορισθείσης δΓ  εκάτερον εις δραχμάς
35.000.00013».

1 3 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 2 5 5 .



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 65

β. Τά κενά Εκπαίδευσης
Ό  Βουλευτής Π. Μπερτσεκάς στήν ίδια Συνεδρίαση σχετικά μέ τά 

κενά τής έκπαίδευσης πήρε τήν έξής άπάντηση:

«Εΰρισχόμεθα εις αδυναμίαν νά χαλυφωμεν τά χενά τής έχπαιδεύσεως 
έλλείφει πιστώσεων.

Έλπίζομεν εν τούτοις μ έ τό νέον οίχονομιχόν έτος νά εΰρεθώμεν είς 
τήν εύχάριστον θέσιν νά ταχτοποιήσωμεν τάς περισσοτέρας έλλείφεις 
τουλάχιστον τής στοιχειώδους έχπαιδεύσεως14».

γ. Τίς αναστηλώσεις Άγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης
Γιά τίς αναστηλώσεις τοΰ Αγίου Δημητρίου Θεσ/νίκης ό Βουλευτής 

Ν. Γρηγοριάδης πήρε τήν έξής άπάντηση:

«Το οικοδομικόν μέρος τής άναστηλώσεως τοΰ Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης επερατώθη ΰπολειπομένης μόνον τής χατασχευής τοΰ 
κωδωνοστασίου. Υπολείπεται ωσαύτως ή έχτέλεσις τής εσωτερικής 
όρθομαρμαρώσεως χαί ή κατασκευή τοΰ άμβωνος κ α ί τού τάφου τού 
Αγίου, άτινα θά απαιτήσουν τουλάχιστον ενός έτους χρονικόν διάστη
μ α15».

δ. Τά κενά σχολείων Β . Ελλάδος
Τέλος ό πρώτος Βουλευτής Α. Άγγελουσης στήν ίδια πάντα Συνε

δρίαση, έλαβε τήν έξής άπάντηση σχετικά μέ τά κενά τών σχολείων στή 
Β. Ελλάδα:

«Τό Ύπουργεϊον τής Π αιδείας κατέβαλε κα ί καταβάλλει προσπάθειαν 
διά τήν πλήρωσιν τών κενών θέσεων τών σχολείων Β. Ελλάδος, πλήν 
όμως τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών δέν ένέκρινεν τήν άπαιτουμένην 
πίστωσιν ειμή μόνον πρός διορισμόν 55 καθηγητών έναντι τών 630 αίτη- 
θεισών πιστώσεων.

Έχ τών ανωτέρω 55 διορισθέντων έτοποθετήθησαν.
1) Είς τό Γυμνάσιον άρρένων Σερρών (2) εις Φιλόλογος χα ί είς Μ α

θηματικός.
2) Είς τό Γυμνάσιον Θηλέων Σερρών εις Φιλόλογος.

14. Πρακτικά Βουλής, σελ. 2 5 5 .
15. Πρακτικά Βουλής, σελ. 2 5 5 .
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3) Εις τό Γυμνάσιον Νιγρίτης μία Φιλόλογος.
4) Εις τό Γυμνάσιον Σιδηροχάστρου εις Μαθηματικός καί εις Θεολόγος.
5) Εις τό Γυμνάσιον 'Ροδολείβους εις Μαθηματικός.
Ε ις τά Γυμνασιακά παραρτήματα δέν διορίζονται καθηγηταί ά λ λ ’ 

άποσπώνται εις αυτά καθηγηταί υπό τών Γενικών Επιθεωρητών εξ  
άλλων σχολείων τής περιφερείας των, έφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν κα ί 
δέν άπογυμνοϋνται τά Γυμνάσια ί ξ  ών γίνεται ή άπόσπασις.

Ό  αριθμός τών άπεσπασμένων καθηγητών εις τά  Γυμνάσια τών 
Αθηνών εξ  άλλων σχολείων τού Κράτους, ανέρχεται εις 1316».

ε) Τό Γυμναστικό Σύλλογο «Ηρακλής» Θεσ/νίκης
Στή συνεδρίαση ΛΒ' τής 8ης Ιουνίου 1950 ό Βουλευτής Α. Καραθό- 

δωρος τού άπηύθυνε ερώτηση γιά τήν απαγόρευση τής χρήσεως τοΰ Γυ
μναστηρίου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης άπό τό Γυμναστικό Σύλλογο 
«Ηρακλής».

Ό  Υπουργός τοΰ απάντησε ώς εξής:

«Τό κ α θ ’ ημάς Ύπουργεϊον ευθύς ώς έπληροφορήθη τήν άπόφασιν τού 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης περί άπαγορεύσεως τής χρήσεως τού Γυμνα
στηρίου τού Πανεπιστημίου υπό τού Γυμναστικού Συλλόγου-Ή ρακλής 
άπηύθυνε σχετικόν έγγραφον πρός τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, ινα 
εξακολουθήση ή χρήσις τού Γυμναστηρίου υπό τού ώς έρρέθη Συλλόγου 
μέχρι τής έγκαταστάσεώς τούτου εις τό άνεγερθησόμενον νέον Γυμνα- 
στήριόν του17».

στ) Προμήθεια ραδιοφώνου μπαταρίας
Στή συνέχεια καί στή Συνεδρίαση ΛΔ' τής 12ης Ιουνίου δέχθηκε 

ερώτηση άπό τό Βουλευτή I. Γιαννόπουλο γιά τήν προμήθεια άπό τό 
Υπουργείο Παιδείας ραδιοφώνου μπαταρίας, τό όποιο νά «έργάζεται» μέ 
τή βοήθεια άνεμόμυλου. Απαντώντας ό Υπουργός είπε:

«Σ άς γνωρίζω ότι τό περί ου πρόκειται Σχολεΐον έζήτησε νά προμη- 
θευθή ραδιόφωνον μπαταριών όπερ θά εΐργάζετο τή βοηθεία ανεμομύλου 
χορηγουμένου παρά τού Υπουργείου. Ή  εισαγωγή όμως ραδιοφώνου 
μπαταριών δέν κατέστη δυνατή λόγω άρνήσεως τού Υπουργείου Εθνικής

16. Πρακτικά Βουλής, σελ. 2 5 5 .
17. Πρακτικά Βουλής, σελ. 2 9 8 .
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Οικονομίας όπως χορηγήση τό σχετικόν συνάλλαγμα.
Ραδιόφωνα ρεύματος εξακολουθεί νά χορηγή τό Ύπουργεΐον εις τά 

σχολεία.
Ή δη καταβάλλεται προσπάθεια όπως είσαχθούν ραδιόφωνα μπατα

ριών κα ί υπάρχει βάσιμος ελπίς νά καταστή δυνατή ή παράδοσίς των 
μέχρι τοΰ Σ/βρίου.

Τά κατατεθέντα εις τήν Τράπεζαν χρήματα είναι πάντοτε εις τήν διά- 
θεσιν τοΰ Σχολείου έφ’ όσον ήθελε ζητήσει τήν επιστροφήν των. Επίσης 
τό σχολείο δύναται ν’ άγοράση διά τών χρημάτων τούτων άλλα εποπτι
κά μέσα διδασκαλίας18».

ζ) Τή μεταφορά Κούρου Φιγαλείας
Ή  μεταφορά τοΰ Κούρου τής Φιγαλείας (Άρραχίωνος) στό Μουσείο 

τής Όλυμπίας ήταν τό αντικείμενο τής ερώτησης τών Βουλευτών Γ . 
Ζάρα καί Μ. Αΐλιανοΰ στή ΜΑ' Συνεδρίαση τής 21ης Ιουνίου 1950, 
δπου ό Υπουργός Γ . Νόβας απάντησε ώς εξής:

«Ό επιμελητής αρχαιοτήτων αρχαίας Όλυμπίας διά τής ΰπ ’ άριθ. 
2047/30-10-49 αναφοράς του έζήτησεν όπως έφ ’ όσον ή θέσις τοΰ φύλα- 
κος Φιγαλείας παραμένει κενή, έξασφαλισθούν α'ι εν τώ φυλακείω άπο- 
κείμεναι αρχαιότητες κ α ί ιδιαιτέρως ό κορμός τοΰ αρχαίου Κούρου 
(Αρραχίωνος) διά τής μεταφοράς των εις Κεντρικά Μουσεία.

Ή  ανωτέρω αναφορά ετέθη ΰπ ’ όφει τοΰ Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
τό όποιον εγνωμοδότησε διά τής ΰ π ’ άριθ. 97/1959 πράξεώς του ότι δέ
ον νά μεταφερθή ό κορμός τοΰ αρχαϊκού Κούρου εις τό Εθνικόν Α ρχαι
ολογικόν Μουσείον Αθηνών.

Ή  γνωμοδότησις αυτη τοΰ Αρχαιολογικού Συμβουλίου ένεκρίθη π αρ ’ 
ημών κα ί άνεκοινώθη εις τόν επιμελητήν αρχαιοτήτων Όλυμπίας 6 
όποιος διά τής ΰπ’ άριθ. 2288/31-5-50 αναφοράς του μάς άνέφερεν ότι 
έπραγματοποιήθη ή μεταφορά τού Κούρου τής Φιγαλείας κα ί άπετέθη 
προσωρινώς εις τό Μουσείον Όλυμπίας μέχρις ου καταστή δυνατή ή πε
ραιτέρω μεταφορά του εις τό Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον Αθηνών 
διά τό όποιον κα ί προορίζεται. Τό άγαλμα κατά τήν ώς άνω αναφοράν 
παρουσιάζει επιπόλαια χαράγματα επί τού στήθους κα ί άπόκρουσιν άβαθή 
παρά τόν λαιμόν, γεγονός τό όποιον άποδεικνύει ότι είναι επιβεβλημένη ή 
εκεϊθεν μεταφορά του ινα μή προξενηθώσι μεγαλύτεραι ζημίαι'9».

18. Πρακτικά Βουλής, σελ. 3 1 8 .
19. Πρακτικά Βουλής, σελ. 3 8 3 -3 8 4 .
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η) Τήν ίδρυση Σταδίου στη Νίκαια
Στά τέλη Ιουνίου καί συγκεκριμένα στήν Μ Σ' συνεδρίαση τής 28ης 

Ιουνίου 1950, ό βουλευτής Πειραιώς καί Νήσων Δ. Ντάγγας έρώτησε 
τόν Υπουργόν Παιδείας γιά τήν ίδρυση στή Νίκαια Πειραιώς Σταδίου, 
πρός ικανοποίηση τών φιλάθλων Όργανώσεων τοΰ Πειραιώς.

Ό  Υπουργός εδωσε τήν εξής απάντηση:

«Τό χαθ’ ημάς Ύπουργεϊον επέδειξε διά τήν ώς ειρηται πόλιν ιδιαίτε
ρον ενδιαφέρον. Πρός ’ιχανοποίησιν τής αγωνιστικής χινήσεως τής σημειθυ
μένης εν τή πόλει ταύτη, ίδρυσε τό Εθνικόν Γυμναστήριον Νιχαίας-Κορυ- 
δαλλοΰ τό όποιον λειτουργεί άπό ετών χαί διοιχεΐται υπό 5μέλους Εφορεί
ας τής όποιας μετέχουν οί χ .χ . Δήμαρχοι Νιχαίας χαί Κορυδαλλού.

Δ ιά τήν λειτουργίαν τού Γυμναστηρίου τούτου έτοποθέτησε ώς Διευ
θυντήν Καθηγητήν Σωματικής Αγωγής δστις κατευθύνει τήν χ αθ ’ όλου 
αγωνιστικήν χαί αθλητικήν δράσιν αυτού.

Ή  όλη λειτουργία τού εν λόγω Εθνικού Γυμναστηρίου επιτυγχάνεται 
διά τών οικονομικών ενισχύσεων ας τό κ α θ ’ ημάς Ύπουργεϊον παρέχει 
αύτώ χορηγήσαν άπό τού έτους 1946 έως σήμερον τό ποσόν τών 
(30.000.000) τριάκοντα εκατομμυρίων δραχμών.

Παραλλήλως πρός τήν ώς έρρέθη προσπάθειαν ημών έχομεν περιλά- 
βει εις τό υπό εκτέλεσιν πρόγραμμά μας τήν ϊδρυσιν γηπέδων αθλοπαι
διών ϊνα ίκανοποιήσωμεν κα ί πρός τήν χατεύθυνσιν αυτήν τήν εν τή πό- 
λει Νίκαιας σημειουμένην σχετικήν δράσιν20».

θ) Τό Γυμνασιακό παράρτημα Λαμπείας Ηλείας
Στή Συνεδρίαση ΝΣ' τής 13ης Ιουλίου 1950, ό βουλευτής Ηλείας 

Βασίλειος Στεφανόπουλος έπί τής έρωτήσεώς του γιά τό Γυμνασιακό 
παράρτημα τής Λαμπείας Ηλείας, πήρε τήν εξής απάντηση:

«Τό Σχολεΐον Λαμπείας ίδρυθέν άπό τού έτους 1947 ώς παράρτημα 
τού Γυμνασίου Πελοπίου δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση άχρι 
τούδε άφ ’ ενός μέν λόγω τής έπικρατησάσης εις τήν έχει περιφέρειαν χα- 
ταστάσεως (δράσεως συμμοριτών κλπ.), άφ ’ ετέρου δέ λόγω τού ανεπαρ
κούς αριθμού τών εις αυτό προσελθόντων πρός εγγραφήν μαθητών.

Πάντως, επειδή τό εν λόγω Σχολεΐον λειτουργεί ώς Γυμνασιακόν

2 0 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 4 3 9 - 4 4 0 .
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παράρτημα, δέν επιτρέπεται έχ τοΰ νόμου ή τοποθέτησις καθηγητών δ ι ’ 
α π ’ ευθείας μεταθέσεως η διορισμού. Ευθύς ώς η χατάστασις επέτρεφε 
την έναρξιν τής λειτουργίας τούτου διετάχθη ό οικείος Γενικός Επιθεω 
ρητής Μ .Ε. Πατρών, διά τής ύπ ’ άριθμ. 74944 άπό 12 Σεπτεμβρίου 
1949 ήμετέρας τηλεγραφικής διαταγής ν ’ άποσπάση καθηγητάς πρός 
ενέργειαν τών εισαγωγικών εξετάσεων τής Γ  Γυμνασιακής τάξεως, δε
δομένου δτι εις τάς άλλας τάξεις τάς άνωτέρας αυτής δέν ύπήρχον μα- 
θηταί εγγεγραμμένοι. Πράγματι δέ αί είσαγωγικαί αύταί εξετάσεις ένηρ- 
γήθησαν, άποσπασθέντων εκ Πατρών εις Λαμπείαν δύο Καθηγητών (τοΰ 
Κ.Ααγίου Φιλολόγου κα ί τοΰ Άπ. Μ πόμπα Μαθηματικού). Εις ταύτας, 
προσήλθον μόνον 28 μαθηταί. Ακριβώς δέ διά τόν λόγον εκείνον ώς επί
σης κ α ί λόγω τών τεραστίων κενών εις διδακτικόν προσωπικόν τών 
Σχολείων Μ .Ε. δπερ δέν δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν διά διορισμών 
νέων Καθηγητών, κ α θ ’ δσον τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών άρνεϊται 
νά χορηγήση ήμϊν τάς άπαιτουμένας πιστώσεις, καθίσταται αδύνατος ή 
περαιτέρω άπόσπασις εις Λαμπείαν τών ώς άνω Καθηγητών, δεδομένου 
δτι κα ί τά κενά τών σχολείων τής περιφερείας Πατρών κ α θ ’ υπεύθυνον 
αναφοράν τοΰ οικείου Γενικού Έπιθεωρητού άνερχόμενα εις 106 φιλολό
γους, 14 μαθηματικούς, 16 φυσικούς κ α ί 74 τών άλλων ειδικοτήτων δέν 
επέτρεπον τήν άπόσπασιν καθηγητών εις Λαμπείαν διότι θ ’ άπέβαινεν εις 
βάρος τής ευρύθμου λειτουργίας τών Σχολείων τής αυτής εκπαιδευτικής 
περιφερείας εξ  ών θ ’ άπεσπώντο.

Π αρά ταύτα πρός τακτοποίησιν τών είσαχθέντων εις τό Γυμνασιακόν 
παράρτημα Λαμπείας μαθητών, διετάχθη υπό τοΰ Γενικού Έπιθεωρητού 
Μ. Έκπαιδεύσεως Πατρών τό Γυμνάσιον Πελοπίου εξ  ου εξηρτάτο τό 
ώς άνω Γυμνασιακόν παράρτημα νά έγγράφη τούς είσαχθέντας μαθητάς 
κ α ί ακολούθως νά χορηγήση αποδεικτικά μεταγραφής, εις τούς έπιθυ- 
μούντας νά φοιτήσουν εις άλλα Γυμνάσιοί21».

ι) Τίς κενές θέσεις Στοιχ. Έκπαιδεύσεως
Στήν ίδια Συνεδρίαση ό Βουλευτής Κυκλάδων Τ . Πάρρης έρώτησε 

τόν Υπουργό γιά τά κενά τών Δημοτικών Σχολείων καί πήρε τήν άπά- 
ντηση ότι:

«Αι κεναί θέσεις τών Δημοτικών Σχολείων Στοιχ. Έκπ. θά συμπλη
ρωθούν ευθύς ώς χορηγηθούν πιστώσεις διά διορισμούς.

Οί διορισμοί ένεργοΰνται βάσει τής σειράς υποβολής αιτήσεων.

2 1 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 5 8 4 - 5 8 5 .
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Ό  δημοδιδάσκαλος Καραμολέγκος έχει ΰποβάλη αιτησιν τό έτος 
1947 χατά συνέπειαν έχει σειράν διορισμού χαί θά διορισθή ενώ πρότερον 
δέν είχε σειράν.

Διορισμοί δημοδιδασκάλων άνηχόντων εις τήν κατηγορία τού Ν. 
751/1948 δέν έγένοντο μέχρι σήμερον, αλλά χαί αν έγένοντο ό ανωτέρω  
δέν έχει προσκομίσει βεβαίωσιν στρατιωτικής επιτροπής εξ  ής νά προκύ- 
πτη ότι ούτος εμπίπτει είς τάς διατάξεις τού Α.Ν. 751/1948?2».

Τέλος στήν ΞΖ' Συνεδρίαση τής 28ης Ιουλίου 1950 απάντησε σε 
τρεις ερωτήσεις:

ια) Γιά τίς Διδακτηριακές άνάγκες Δωδεκανήσου
Τήν πρώτη ερώτηση άπηύθυναν οί Βουλευτές Δωδεκανήσου Σ . Κω- 

τιάδης καί Γ . Ίωαννίδης καί άφοροΰσε τίς διδακτηριακές άνάγκες τής 
Δωδεκανήσου. Ό  Υπουργός τούς έδωσε τήν εξής άπάντηση:

«ΑΙ διδαχτηριαχαί άνάγχαι τής Δωδεκανήσου αντιμετωπίζονται διά 
τού ειδικού Προϋπολογισμού τής Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου είς 
ον έγγράφονται ετησίως σχετικαί πιστώσεις.

Είδικώς χατά τήν παρελθούσαν χρήσιν άντιμετωπίσθησαν διδακτη- 
ριακαί τινες άνάγχαι εκ τού προγράμματος άνασυγχροτήσεως, χαίτοι πα
ρουσιάζεται σοβαρά δυσχέρεια αποστολής χρημάτων, διότι δέν ύφίσταται 
ταμειακή ληφοδοσία μετά τών Δημοσίων Ταμείων Δωδεκανήσου τού 
ειδικού προϋπολογισμού Γενικής Διοικήσεως23».

ιβ) Τό Γυμνάσιο Νικαίας
Τήν δεύτερη έρώτηση τήν έκαμε ό Βουλευτής Πειραιώς καί Νήσων 

Δ. Ντάγγας γιά τήν άνέγερση κτιρίου πού θά στέγαζε τό Γυμνάσιο Νί
καιας καί πήρε τήν άπάντηση:

«Τό Ύπουργεΐον Θρησκευμάτων κ α ί Εθνικής Π αιδείας αναγνωρίζει 
ότι πρέπει νά άντιμετωπισθή ή άνέγερσις χτιρίου διά τό Γυμνάσιον Νί
καιας χαί πρός τόν σκοπόν τούτον ή τεχνική υπηρεσία εξεπόνησεν μελέ
την. Έ π ί τή βάσει τής μελέτης ταύτης ήδη άνηγέρθησαν δύο αϊθουσαι 
διδασκαλίας.

2 2 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 5 8 5 .
2 3 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 3 7 .
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Ή  πλήρης άνέγερσις τού Γυμνασιακού χτιρίου δύναται νά έπιτευχθή 
διά τού υπό τού Α.Ν. 1850/1939 προβλεπομένου Ταμείου Άνεγέρσεως 
Διδακτηρίων Δήμου Ι^ίκαιας δπερ θά συνάφη δάνειον, τό τοκοχρεωλό
σιον τού όποιου θά καταβάλλεται εξ  ήμισείας υπό τού Κράτους (Υπ. 
Παιδείας) κα ί τού Δήμου Νίκαιας.

Τό Ύπουργεϊον Π αιδείας ευχαρίστως θά καταβάλλη τοχοχρεωλύσιον 
μέχρι 40 εκατομμυρίων ετησίως ώστε νά ίξυπηρετηθή δάνειον εξ
800.000.000 δραχμών, όσον απαιτείται διά τήν άνέγερσιν τού Γυμνα
σιακού κτιρίου24».

ιγ) Τόν Αθλητικό Ό μιλο Παλ. Φαλήρου
Τήν τρίτη καί τελευταία έρώτηση τήν άπηύθυνε ό Βουλευτής Κ. Άπο- 

σκίτης καί άφοροΰσε τήν απευθείας μίσθωση γηπέδου τοΰ Δημοσίου πρός 
τόν Αθλητικό Ό μιλο Παλαιού Φαλήρου. Ή  απάντηση πού πήρε ήταν ή 
έξης:

«Διά τής ύπ ’ άριθμ. Π.8560/46 άποφάσεως τού Ύπ. Οικονομικών 
(Γεν. Διεύθυνσις Δημ. Περιουσίας) ένεκρίθη ή ά π ’ ευθείας μίσθωσις πρός 
τόν Αθλητικόν "Ομιλον Παλαιού Φαλήρου τού εν Π. Φαλήρω χαί με
ταξύ τών όδών Πρωτέως χαί Ποσειδώνος γηπέδου τού Δημοσίου (πρώ
ην Λέρτα) πλήν τών χτισμάτων, ίνα χρησιμοποιηθή ως άσκητήριον τού 
Όμίλου. Δ ιά τού ύπ ’ άριθ. 1812/1947 μισθωτηρίου συμβολαίου έξεμι- 
σθώθη τό ως άνω άναφερόμενον γήπεδον τού Δημοσίου μετά τών ε π ’ 
αυτού χτισμάτων, αντί δραχμών 1.800.000 πρός τόν ως άνω άναφερό
μενον "Ομιλον κα ί διά πενταετίαν λήγουσαν τήν 20ην Ιουνίου 1952.

Εις τό εν λόγω μισθωτήριον περιλαμβάνεται όρος ύπ ’ άριθ. 13 όστις 
έχει οΰτω:

“Τό Δημόσιον δύναται νά λύη μονομερώς τήν μίσθωσιν οποτεδήποτε 
κ α ί πρό τής λήξεως αυτής εάν ήθελεν λάβη ανάγκην τού μισθίου κα ί εν 
γένει διά λόγους δημοσίου συμφέροντος, πάντοτε όμως κατόπιν προμηνύ- 
σεως κοινοποιουμένης εις τόν ενοικιαστήν επ ί αποδείξει, ένα τουλάχιστον 
μήνα πρό τής διαλύσεως.

"Ενεκα τής τοιαύτης μονομερούς εκ μέρους τού Δημοσίου λύσεως τής 
μισθώσεως, ούδεμίαν ό ενοικιαστής δύναται νά άξιώση άποζημίωσιν πα
ρά τούτου κα ί μόνον δικαιούται εις άπαλλαγήν του άπό τής πληρωμής 
τού μή δεδουλευμένου μισθώματος ή εν περιπτώσει προκαταβολής εις

2 4 .  Πρακτιχά Βουλής, σελ. 7 3 7 .
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άνάλογον επιστροφήν. Λυόμενης μονομερώς τής μισθώσεως υπό τοΰ Δη
μοσίου, παν δικαίωμα συσταθέν υπό τοΰ ενοικιαστού υπέρ τρίτου θεω
ρείται ώς μη ύπαρχον απέναντι τούτου. Έν περιπτώσει πωλήσεως τοΰ 
μισθίου διαρκούσης τής μισθώσεως, αΰτη θεωρείται αυτοδικαίως διαλε- 
λυμένη, άνευ ούδεμιάς άξιώσεως τοΰ μισθωτού έναντι τού Δημοσίου.

Έ π ί τούτοις γνωρίζομεν ύμίν, δτι ό ώς άνω  *ίΟμιλος ούδέν άνέφερεν 
ήμϊν περί τής Χύσεως τής μισθώσεως τού εν λόγω γηπέδου.

Επίσης γνωρίζομεν ύμΐν, δτι τό εν λόγω γήπεδον είναι τό μοναδικόν 
εις τήν περιφέρειαν ταύτην, ό δέ ώς ανω άναφερόμενος "Ομιλος παρου
σιάζει εξαιρετικήν αθλητικήν δράσιν διά προαγωγήν κα ί άνάπτυξιν τοΰ 
Ελληνικού Αθλητισμού, έπιβάλλεται δέ δπως μή λυθή ή μίσθωσις τού
του25».

2 5 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 3 7 - 7 3 8 .
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α) Κατάθεση τροπολογίας 

β) Αξιοποίηση τών άλιπέδων τοΰ Αχελώου 

γ) Απαντήσεις επί έρωτήσεων ώς Υπουργός Βιομηχανίας





Κατάθεση Τροπολογίας

Στίς 5 Μαρτίου 19 5 126 ό βουλευτής Γ  .Άθανασιάδης-Νόβας κατέθεσε 
μέ άλλους δύο συναδέλφους, τόν Ν .Βέη καί Σ.Νικολαΐδη, τροπολογία 
επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί παρατάσεως προθεσμίας τών εξετάσεων τών 
ΰπαγομένων είς τάς διατάξεις τού Ν .Δ . 1 3 2 / 1 9 4 6  φοιτητών καί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως Πανεπιστημιακών τινων διατάξεων27».

Αξιοποίηση τών άλιπέδων τοΰ Αχελώου

Όταν τό 1 9 5 1  ό Γ.ΆΘανασιάδης-Νόβας ήταν Υπουργός Βιομηχανίας 
στήν Κυβέρνηση Πλαστήρα, ό Αίτωλοακαρνάνας βουλευτής Α. Στράτος 
τοΰ υπέβαλε έπερώτηση σχετικά «μέ τήν άξιοποίησιν τών άλιπέδων τών 
κειμένων είς τάς έκβολάς τοΰ Αχελώου».

Στήν ανάπτυξη τής έπερωτήσεώς του ό Στράτος είπε:

«Κύριοι συνάδελφοι, διά την προαγωγήν τής Εθνικής οικονομίας 
πολλά έργα πρέπει νά γίνουν. Μεταξύ αυτών δμως υπάρχουν έργα τά 
όποια κ α ί εύκολα είναι κα ί αναγκαία. Ε ίς τάς έκβολάς τοΰ Αχελώου 
υπάρχουν τεράστιαι έκτάσεις αλατούχων έδαφών, δυνάμεναι νά μεταβλη
θούν είς άλυκάς παραγωγικότητος 2 0 0 -3 0 0  χιλιάδων τόννων άλατος 
έκτός τού δτι διά τής έξαγωγής τού άλατος τούτου μέγα ποσόν συναλ
λάγματος έτησίως δυνάμεθα νά έξασφαλίσωμεν είς τήν Χώραν μας, θά 
δώσωμεν κα ί ζωήν είς μίαν πτωχήν περιφέρειαν κ α ί είς μίαν ιστορικήν 
πόλιν, τό Μεσολόγγι. Ή  μελέτη τού έργου τούτου είχεν άνατεθή είς 
μίαν Αμερικανικήν Εταιρίαν κα ί αν δέν άπατώμαι είχεν άποφασισθή ή 
έναρξις τού έργου. Πρό έννέα μηνών περίπου είς σχετικήν έπερώτησίν

26. Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΝΒ', σελ. 7 0 2 .
2 7 . Ά ν  καί έντάθηκε ή ερευνά μας, τελικά δέν κατέστη δυνατόν νά παρακολουθή

σουμε τήν τύχη τής τροπολογίας. Ή  πιθανότερη εκδοχή είναι ή νά άποσύρθηκε ή νά μή 
συζητήθηκε τό σχέδιο νόμου.
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μου τά εξής έδήλωσεν ό έπ ί τής Βιομηχανίας κ. Υπουργός (άναγινώ- 
σχει). Καθώς βλέπετε λοιπόν μεταξύ έμοΰ χαί τοϋ Υπουργείου ύπήρχεν 
απόλυτος σύμπτωσις άπόφεων, παρά τούτο όμως τό έργον δέν κατωρ- 
θώθη νά άρχίση. Ή  ευθύνη βεβαίως δέν βαρύνει τόν νυν Υπουργόν, β α 
ρύνει εξ όλοχλήρου τόν προχάτοχόν του. Εις την άπάντησιν τοΰ χ. 
Υπουργού ότι δηλαδή δέν υπάρχουν χρήματα διά τό προχείμενον έργον 
χαί ώς έχ τούτου δέν εγκρίνει ή Άμεριχανιχή Αποστολή τήν έχτέλεσίν 
του, θά προαπαντήσω ότι έχτός άπό τήν άμεριχανιχήν βοήθειαν υπάρχει 
χαί τό ίδιωτιχόν χεφάλαιον χ α ί ώς πληροφορούμαι είναι διατεθειμένοι 
χαί οί ήμέτεροι χαί ξένοι χρηματοδόται νά άναλάβουν τήν έχτέλεσίν τού 
έργου τούτου. Μή διστάζετε λοιπόν χ. Υπουργέ. Στραφήτε χαί πρός τήν 
χατεύθυνσιν αυτήν, ώστε ταχέως νά έχτελεσθή τό σωτήριον αύτό διά τό 
Μεσολόγγι έργον» (Χειροκροτήματα).

Ό  Υπουργός Βιομηχανίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας τοΰ εδωσε τήν 
εξής άπάντηση28 :

«Λυπούμαι διότι ή ευθύνη, τήν οποίαν ήθέλησε ό χ. συνάδελφος νά 
μοϋ έπιρρίφη διά τήν μή έχτέλεσίν τοϋ περί ού ό λόγος έργου, δέν ανή
κει ε ’ις εμέ, άλλά δυστυχώς εις άλλα αίτια υπέρτερα τής θελήσεώς μου. 
Τό ενδιαφέρον μου, ώς αντιλαμβάνεται ολόκληρος ή Βουλή, διά τό 
έργον τούτο είναι παμμέγιστον, αφού αφορά τήν ιδιαιτέραν ίχλογιχήν 
μου περιφέρειαν. Ούδεμία αμφιβολία δέ παραμένει ότι τό έργον αύτό 
είναι ώφέλιμον χ α ί σωτήριον διά τήν περιφέρειαν τοϋ Μεσολογγίου. Αυ- 
στυχώς όμως τά πράγματα δέν είναι ώς ό χ. συνάδελφος τά παρέστησε. 
Τό Ιστορικόν τής ΰποθέσεως έχει ώ ς εξής: Εις τό τετραετές πρόγραμμα 
άνασυγχροτήσεως προεβλέπετο χαί ή ΐδρυσις μιας μεγάλης άλυχής εις τό 
Μεσολόγγι. Τό Ύπουργεϊον τότε άνέθεσεν τήν μελέτην τού έργου εις 
μίαν Αμερικανικήν Εταιρίαν, ή οποία μάλιστα άπεφάνθη ότι ό καταλλη
λότερος χώρος διά τήν αλυκήν ήτο ή τοποθεσία Σάλτσινα. Ή  δαπάνη 
υπελογίσθη εις 791.000 δολλάρια χαί 3.300.000.000 δραχμάς, χωρίς 
νά ύπολογισθή χαί ή άπαιτουμένη διά τήν συγκοινωνιακήν εξυπηρέτησιν 
δαπάνη. Μ ετά τήν υποβολήν τής μελέτης τό έργον περιελήφθη εις τό 
βιομηχανικόν πρόγραμμα 1951-52, τό όποιον υπεβλήθη εις τήν Ούάσι- 
γχτων πρός έγχρισιν όπόθεν ούδεμίαν άπάντησιν έχομεν. Πάντως διά

2 8 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Ι Γ  τής 23ης Νοεμβρίου 1 9 5 1 , σελ. 7 0 -7 1 .
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τήν άμεσον έναρξιν τοΰ έργου, είς περίπτωσιν κατά την όποιαν αυτό ήθε
λε τελικώς έγκριθή διά νά κατασκευασθή, προέβημεν είς την προπαρα- 
σκευήν διά την μέλλουσαν σύμβασιν κ α ί έκλήθησαν ετι κ α ί οί ενδιαφερό
μενοι νά δηλώσουν απλώς τό ενδιαφέρον των, έχω δε την πληροφορίαν 
ότι τρεις έδήλωσαν ότι ενδιαφίρονται διά τό έργον τούτο. Τ ά βιομηχανι
κά έργα κατά σειράν σπουδαιότητος είναι τών εξής τριών κατηγοριών. 
1) Εκείνα τά όποια ήδη εκτελοΰνται κ α ί τά όποια κατά πρώτον λόγον 
θά έκτελεσθοΰν. 2) Τά έργα εκείνα τά  όποια οίκονομικώς βοηθούν τά 
υπάρχοντα ή νύν έκτελούμενα κ α ί 3) νέα έργα κατά σειράν σπουδαιότη
τος αυτών ώς είναι κ α ί τό υπό συζήτησιν. Συμφώνως μ έ τήν σειράν 
αυτήν κατανέμονται κα ί οί πιστώσεις. Μεταξύ τών έργων τής τρίτης κα
τηγορίας είναι κα ί τό υπό συζήτησιν, θά είμαι δέ ευτυχής εάν τελειώση, 
επί τών ημερών μου.

Α. Στράτος. Ώ ς εΐπον, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κα ί ιδιωτικά κεφά
λαια. Μήπως πρός τά εκεί έπρεπε νά στραφή τό ενδιαφέρον σας;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας ( Ύπ.Βιομ.) Δ ιά πρώτην φοράν, ακούω κύριε 
συνάδελφε, ότι διά τό προκείμενον έργον είναι δυνατόν νά διατεθούν 
ιδιωτικά κεφάλαια κα ί τούτο διά τήν εξευτελιστικήν τιμήν τού άλατος. 
Θά ήμην ευτυχής εάν τούτο είναι αληθές κα ί δηλώ ότι θά εξετάσω τήν 
περίπτωσιν αυτήν κα ί έστέ βέβαιος, ότι επί τής Υπουργικής ευθύνης δέν 
θά μωρανθή τό άλας».

Απαντήσεις επί έρωτήσεων ώς Υπουργός Βιομηχανίας

Στό διάστημα πού υπηρέτησε στό Υπουργείο Βιομηχανίας ό Γ . Άθα
νασιάδης-Νόβας άπάντησε σε πάρα πολλές έρωτήσεις καί έπερωτήσεις 
συναδέλφων του.

Συγκεκριμένα στήν Συνεδρίαση V τής 3ης Δεκεμβρίου 195129 άπά
ντησε σέ έρώτηση τοΰ Βουλευτοΰ Φλωρίνης Γ.Μ όδη σχετικά «μέ τήν 
άξιοποίησιν τών υπό μεσεγγυησιν μεταλλείων» καί στή Συνεδρίαση ΚΒ' 
τής 11ης Δεκεμβρίου 195130 σέ έρώτηση τοΰ Βουλευτοΰ Κυκλάδων Τ . 
Πάρρη, σχετικά μέ τή «νυκτερινή σχολή Μηχανικών Σύρου».

2 9 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 101 .
3 0 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 182.
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α) Αξιοποίηση μεταλλείων

Στήν πρώτη περίπτωση ή άπάντησή του εχει ώς εξής:

«Πάντα τά υπό μεσεγγύησιν μεταλλεία είναι επίδιχα κα ί διά τόν λό
γον τούτον χαθυστέρησεν ή άξιοποίησις τούτων. Οΰχ’ ήττον διά τινα 
τούτων εύρίσχεται εν τώ τελειοΰσθαι ή σχετιχή προεργασία διά τήν 
έχχώρησιν τού διχαιώματος έχμεταλλεύσεως χαί εντός ολίγου θέλομεν 
προβή εις τάς σχετιχάς ένεργείας διά τά περαιτέρω.

Σημειωτέον ότι τάς υποθέσεις ταύτας χειρίζεται χατά τό πλεΐστον τό 
Ύπουργεϊον Οικονομικών (Γεν. Δ/νσις Δημ. Λογ/χού-Ύπηρεσία Μεσεγ- 
γυημένων περιουσιών), δπερ χαταβάλλει ώς φρονοΰμεν πάσαν προσπά
θειαν διά τήν όσον ένεστι ταχυτέραν ταχτοποίησιν αυτών.»

β) Νυκτερινή Σχολή Μηχανικών Σύρου

Ένώ στή δεύτερη έρώτηση είπε:

«Ή υπό τήν ήμετέραν εποπτείαν τελούσα νυχτερινή σχολή Μηχα- 
νιχών Σύρου 'ιδρύθη υπό τού Δήμου Έρμουπόλεως χα ί ώργανώθη διά 
τού άπό 2-11-1937 Βασ. Δ ιατάγματος, χατά τάς διατάξεις τού άρθρου 
3 παραγρ. 4 τού Άν. 28/1936. Αί άπό Νομιχών Προσώπων (Δήμοι, 
Κοινότητες, Επιμελητήρια) ίδρυόμεναι Έπαγγελματιχαί Σχολαί, δύνα- 
νται νά τυγχάνωσιν οίχονομιχής ενισχύσεως έχ τής πρός τούτο άναγρα- 
φομένης πιστώσεως εν τώ εΐδιχώ προϋπολογισμό) εξόδων τού Υπουργεί
ου Έθνιχής Οικονομίας νύν Βιομηχανίας. Αί δαπάναι συντηρήσεως χαί 
λειτουργίας τών υπό Νομιχών Προσώπων ίδρυομένων Έ παγ. Σχολών  
βαρύνουσι τό ίδρύσαν τήν Σχολήν Νομιχόν Πρόσωπον χαί έν προχειμένω 
τόν Δήμον Έρμουπόλεως τό δέ Κράτος άναλόγως τών έχάστοτε άνα- 
γραφομένων πιστώσεων υπέρ ενισχύσεως τών Έπαγ. Σχολών επιχου- 
ριχώς ενισχύει άπάσας τάς Έπαγ. Σχολάς. Ουτω 1. διά τής ύπ ’ άριθμ. 
9907/27-1-51 άποφάσεως Υπουργείου Βιομηχανίας μεταξύ τών άλλων 
Σχολών χαί ή εν λόγω Σχολή έπεχορηγήθη διά τού ποσού τών 10 εκα
τομμυρίων δραχμών μετά γνώμην χαί τού Συμβουλίου Έ παγ. Έχπαι- 
δεύσεως, ΐνα τό μέν 1/4 τής εν λόγω επιχορηγήσεως διατεθή διά τήν 
απαλλαγήν απόρων χαί επιμελών μαθητών, τό δέ υπόλοιπον δι ’ αγοράν 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 2. Δ ιά τής ύπ’ άριθμ. 42509/14-6-51
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όμοιας άποφάσεως έπεχορηγήθη διά δραχμών 25 εκατομμυρίων δι ’ αγο
ράν ωσαύτως εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Τέλος διά τής ύπ ’ άριθμ. 
67237/4-9-51, όμοιας άποφάσεως έπεχορηγήθη διά δραχμών 15 έκα- 
τομ. δ ι ’ αγοράν εποπτικών μέσων διδασκαλίας κα ί απαλλαγήν απόρων 
καί επιμελών μαθητών. Ή  Διοίκησις τής Σχολής ώ ς κα ί ό ιδρυτής τής 
Σχολής Δήμος Έρμουπόλεως, ήτήσατο τήν διάθεσιν τών ώ ς άνω ποσών 
ούχί δ ι ’ δν σκοπόν μετά γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου Έ παγ. Έκπαι- 
δεύσεως εδόθησαν ήτοι διά τήν αγοράν εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
μηχανήματα κ.λ.π. αλλά διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών λειτουρ
γίας ταύτης ήτοι καταβολήν μισθών διοικητικού κ α ί διδακτικού προσω
πικού ενώ α'ι δαπάναι αύται θά εδει νά βαρύνωσιν τόν ιδρυτήν Δήμον κα ί 
τούς άλλους οργανισμούς τούς μετέχοντας εις τήν Διοίκησιν τής 
Σχολής. Ή  υπηρεσία Έπαγ. Έκπαιδεύσεως έχει τήν γνώμην δτι α'ι ώς 
άνω επιχορηγήσεις δέον νά διατεθώσι δ ι ’ δν σκοπόν εδόθησαν ήτοι δ ι ’ 
αγοράν μηχανημάτων κα ί λοιπών εποπτικών μέσων διδασκαλίας διά τήν 
πρακτικήν έξάσκησιν κα ί τήν εποπτικήν διδασκαλίαν τών μαθητών τής 
Σχολής κ αθ ’ δσον εν εναντία περιπτώσει άλλοιοΰται ό σκοπός κ α ί ό 
προορισμός δ ι ’ δν α'ι λόγω επιχορηγήσεις παρεσχέθησαν εις τήν είρημέ- 
νην σχολήν τέλος δέ δέν νοείται Τεχνική Έκπαίδευσις άνευ τής πρα
κτικής τοιαύτης, ήτις φυσικώ τώ λόγω δέν είναι δυνατόν νά πραγματο- 
ποιηθή έφ’ δσον ή Σχολή δέν διαθέτει τά ανάλογα μηχανήματα κα ί εφό
δια διά τήν πρακτικήν έξάσκησιν τών μαθητών της. Ούχ ήττον δμως ή 
υπηρεσία διεβίβασε τόσον τήν αναφοράν τού Δήμου Έρμουπόλεως δσον 
καί τήν τής Διοικητικής Επιτροπής εις τό Συμβούλων Έπαγ. Έκπαι- 
δεύσεως αρμόδιον νά γνωμοδοτήση έάν α'ι ώς άνω έπιχορηγήσεις δύνα- 
νται νά διατεθώσιν ούχί δ ι ’ δν σκοπόν έγνωμοδότησε τούτο, αλλά δ ι ’ 
έτερον τοιούτον».
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Συνέχεια απαντήσεων ώς Υπουργός Βιομηχανίας

Συνεχίζοντας καί τόν επόμενο χρόνο τίς απαντήσεις του ώς Υπουρ
γός Βιομηχανίας, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας· απάντησε σέ πάρα πολλές 
ερωτήσεις βουλευτών. Ή  δραστηριότητά του στό Υπουργείο αυτό κορυ- 
φώθηκε μέ τό νομοσχέδιο «περί μετατροπής έκτάκτων θέσεων είς μονί
μους καί έντάξεως είς ταύτας τοΰ έκτάκτου προσωπικού κ.λ.π.».

α) Απαγόρευση τής αλιείας μέ μηχανότρατες

Συγκεκριμένα, στήν ερώτηση τοΰ βουλευτοΰ Πειραιώς καί Νήσων Δ. 
Άλιμπράντη, γιά τήν τρίμηνη άπαγόρευση τής αλιείας μέ μηχανότρατες 
σέ δλη τήν επικράτεια καί τήν άπαγόρευση στή νοητή γραμμή Φλέβες- 
Κάβο-Τοΰρλο Αίγίνης μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, ό Νόβας είπε:

«Αί μηχανότραται είναι άπό τά πλέον αποδοτικά μέσα τής αλιείας. 
Ειδικά κανονιστικά διατάγματα ρυθμίζουν την διά τών ώς άνω μέσων 
αλιείαν ώστε νά περιορίζεται κατά τό δυνατόν ή εκ τής εργασίας τούτων 
δυναμένη νά προκύφη καταστροφή τοΰ ίχθυολογικοΰ πλούτου.

Τά εν λόγω διατάγματα έχουν γενικά διατάξεις δπως είναι π.χ. ή τρί
μηνος ετησία άπαγόρευσις τής αλιείας διά μηχανοτρατών (1 Ίουνίου-31 
Αύγούστου) καθ ’ δλην τήν επικράτειαν ώς κα ί ή άπαγόρευσις τής αλιείας 
είς μικροτέραν άπόστασιν τοΰ ενός ναυτικού μιλίου άπό τών άκτών.

Είδικαί διατάξεις προβλέπουν διά τήν προστασίαν τής Ιχθυοπαρα
γωγής είς διαφόρους περιοχάς είς ας νοούνται κ α ί οί κόλποι. Ο'ύτω είς 
τόν Σαρωνικόν κόλπον βάσει τού άπό 24-6-1949 κανονιστικού διατάγ
ματος άπαγορεύεται ή αλιεία διά μηχανοτρατών άπό 1ης Μαΐου μέχρι 
τής 30ης Σεπτεμβρίου έκάστου έτους ήτοι επ ί πεντάμηνον έσωθεν τής 
νοητής γραμμής Φ λέβες-Κάβο-Τούρλο Αίγίνης, Αγ. Γεώργιος Μεθά- 
νων μέχρι τού Ισθμού τής Κορίνθου.

Έ π ί πλέον είς τόν υπό κατάρτισιν νέον κανονισμόν τής διά μηχανο
τρατών άλιείας προβλέπεται ή επ ί πεντάμηνον άπαγόρευσις κ α θ ’ δλον 
τόν Σαρωνικόν κόλπον, ήτοι έσωθεν τής νοητής γραμμής τής ένούσης τό 
άκρωτήριον Σούνιον μ έ τό άκρωτήριον τής Πελοποννήσου Σκύλαιον.
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Ή  παρακολούθησις τής εφαρμογής τών προστατευτικών τής αλιείας 
μέτρων, είναι ανατεθειμένη εις τάς Αιμενιχάς άρχάς κα ί εις τήν χατά  
θάλασσαν Αστυνομίαν παρά τώ Υπουργεία» Οικονομικών.

Άμφότεραι αι ΰπηρεσίαι άναλόγως πρός τά  διατιθέμενα εις αύτάς μέ
σα, καταβάλλουν προσπάθειας διά τήν περιστολήν τών παραβάσεων31».

β) Απαγόρευση τής αλιείας στή λίμνη Παμβώτιδα

Ένώ στήν έρώτηση τοΰ βουλευτοϋ Ίωαννίνων Α. Δερδεμέζη σχετικά 
μέ τήν άπαγόρευση τής αλιείας μέ παραγάδια στήν λίμνη Παμβώτιδα 
Ίωαννίνων είπε:

«Πραγματικοί άλιείς τής λίμνης είναι οί κάτοικοι τής νήσου τών Ίω 
αννίνων. Έκ τών 115 περίπου οικογενειών αί 90 ασχολούνται μ έ τήν 
αλιείαν διά δικτύων εν τή λίμνη.

Κ ατά τήν κατοχήν οί κάτοικοι τών Ίωαννίνων άλλων επαγγελμάτων 
ήσχολήθησαν μ έ τήν αλιείαν εν τή λίμνη μεταχειρισθέντες ώς εργαλεία 
τά παραγάδια διά τήν κατασκευήν τών οποίων ευκόλως ήδυναντο νά 
εξευρεθούν τά μέσα.

Ή  υπό ατόμων άλλων επαγγελμάτων άσκησις τής αλιείας διά παρα- 
γαδίων εγένετο ανεκτή χατά τό διάστημα τής κατοχής πλήν άπό τής 
άπελευθερώσεως κα ί εντεύθεν ήρχισαν σοβαρώταται διενέξεις μεταξύ τών 
πραγματικών άλιέων κα ί τών διά παραγαδίων άλιευόντων δ ι ’ ας ένδιε- 
φέρθη ή Γενική Διοίκησις Ηπείρου, τό Ταμεϊον Παμβώτιδος κα ί Λαφί- 
στης τό όποιον διαχειρίζεται τήν λίμνην κ α ί ή Υπηρεσία Αλιείας.

Κατόπιν λεπτομερούς ερεύνης υπό τοπικής Επιτροπής περιωρίσθη ό 
αριθμός τών επί κατοχής δημιουργηθέντων άλιέων εις 10 δΓ  ούς διεπι- 
στώθη ότι δέν ήσκουν άλλο επάγγελμα άπαγορευθείσης τής αλιείας εν 
τή λίμνη εις τούς υπολοίπους.

Επειδή α ί διενέξεις μεταξύ άφ ’ ενός μέν τών 90 άλιέων τής νήσου 
άφ ’ έτέρου δέ τών 10 τών Ίωαννίνων εσυνεχίζοντο διότι οί τελευταίοι 
έπέμενον νά άλιεύουν διά παραγαδίων ένώ οί πρώτοι ίσχυρίζοντο κατα
στροφήν τών δικτυωτών τών εργαλείων λόγω τών παραγαδίων χλοπάς 
τών συλλαμβανομένων επ ί τών δικτύων άλιευμάτων κ α ί αθέμιτον συνα
γωνισμόν χατά τής προσπάθειας τών 90 συνεταιρισμένων άλιέων διά τήν

3 1 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΛΑ' τής 2 8 - 1 - 1 9 5 2 ,  σελ. 3 5 4 .
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ορθολογιστικήν άξιοποίησιν τοΰ αλιεύματος, έγένετο επιτόπιος έξέτασις 
υπό επιθεωρητού τής Δ/νσεως Αλιείας, κατόπιν επιμόνων αιτήσεων τής 
Γενικής Δ ιοικήσεως Ηπείρου κ α ί τοΰ Ταμείου Παμβώτιδος κ α ί Λαφί- 
στης κ α ί υπεβλήθη σχετική εκθεσις τής οποίας α'ι εισηγήσεις έγένοντο 
άποδεκταί παρά πάντων τών ενδιαφερομένων διά τήν ρύθμισιν τοΰ ζητή
ματος κα ί διετυπώθησαν είς κανονιστικόν διάταγμα μετά σύμφωνον γνώ
μην τοΰ Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Αλιείας είς δ  δέν προβλέπεται ή 
χρησιμοποίησις τών παραγαδίων ώς εργαλείων εν τή λίμνη διότι ναί μέν 
είς μικράν κλίμακα δέν θά ή το επιζήμιος ή διά τών εργαλείων τούτων 
αλιεία είς τήν ίχθυοπαραγωγήν πλήν όμως ή γενίκευσις τών εργαλείων 
καί ή χρησιμοποίησις τούτων υπό όλων τών άλιέων θά άπέβαινεν επιζή
μιος είς τήν λελογισμένην έκμετάλλευσιν τής λίμνης λόγω τής μικράς 
εκτάσεως αυτής κα ί τοΰ μικρού της βάθους.

Οί δέκα νέοι άλιεϊς ένισχύθησαν κατά  προτίμησιν είς τάς διανομάς 
αλιευτικών εφοδίων διά τήν κατασκευήν δικτύων.

Οΰτω επήλθε μ ία εξομάλυνσις τής όλης καταστάσεως, σημειωθείσης 
μάλιστα σημαντικής προόδου είς τήν όλην έκμετάλλευσιν τής λίμνης άπό  
τής δημόσιεύσεως τοΰ κανονιστικού διατάγματος επ ’ ώφελεία τής ίχθυο- 
παραγωγής τής λίμνης κα ί τών άλιέων.

Από έτους περίπου οί δέκα άλιεϊς μεταχειριζόμενοι πολιτικά μέσα  
προσπαθούν νά ανατρέφουν τήν επελθοΰσαν Ισορροπίαν.

Τούτο δέν δύναται ν’ άποτελέση σοβαρόν στοιχεΐον διά τήν τροποποί- 
ησιν τού κανονισμού τής εν λόγω λίμνης, άφ ’ ενός μέν διότι μεγίστη 
πλειοφηφία εξ  90 άλιέων τής νήσου άντιτίθενται είς τήν διά παραγαδίων  
άλιείαν άφ ’ ετέρου δέ διότι ή τυχόν γενίκευσις τής διά παραγαδίων άλι- 
είας θ ’ άποβή επί ζημία τής ίχθυοπαραγωγής αυτής32».

γ) Άνων. Εταιρεία «Βωξίται Παρνασσού»

Στήν ερώτηση τού βουλευτού Φθιωτιδοφωκίδος Α. Γκελεστάθη σχε
τικά μέ τήν άκυρωθεΐσα σύμβαση μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί 
τής Άνων. Εταιρείας «Βωξίται Παρνασσού» είπε:

«Κατόπιν νεωτέρων προτάσεων τής ανωτέρω εταιρείας τό Νομικόν 
Συμβούλων τού Κράτους έγνωμάτευσεν όμοφώνως υπέρ τής διά συμβι
βασμού έπιλύσεως τής μεταξύ τού Κράτους κα ί τής Εταιρείας ταύτης

3 2 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Λ*/ τής 4 - 2 - 1 9 5 2 ,  σελ. 4 1 5 .
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διαφοράς άναφοριχώς πρός τά μεταλλεία «Βωξίτου Παρνασσού» περί 
τών όρων τής νέας ταύτης συμβάσεως έγνωμάτευσεν επίσης χαί τό Συμ
βούλων τών Μεταλλείων τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας.

*Ηδη όλόχληρος ή ΰπόθεσις εΰρίσχεται εις χεΐρας τοΰ Υπουργού τών 
Οικονομικών αρμοδίου νά χρίνη τελιχώς33».

δ) Σύμβαση Πτολεμαΐδος

Σέ παρεμφερή ερώτηση τών βουλευτών Κοζάνης Ν. Κουπαρούσου, 
Δ. Μανέντη καί I. Χρυσοχόου περί έφαρμογής τή ς ' συμβάσεως Πτολε
μαΐδος κ .λ .π ., απάντησε:

«Λαμβανομένων ύπ’ όφιν:
α) τής οικονομίας συναλλάγματος εχ τής χρησιμοποιήσεως τών λιγνιτο- 

πλίνθων εις άντιχατάστασιν χαυσίμων εχ τοΰ εξωτερικού άνερχομένης υπό 
τάς σημερινός τιμάς τού γαιάνθραχος χαί υπό πλήρη διάθεσιν τών λιγνιτο- 
πλίνθων 50.000 τόννων μηνιαίως, εις 600.000 δολλάρια περίπου μηνιαίως.

β) τής οιχονομίας συναλλάγματος ώς εχ τής χρησιμοποιήσεως λιγνί
του ώς χαυσίμου διά τό Κεντριχόν Εργοστάσιον παραγωγής ήλεχτριχής 
ενεργείας πρός παράλληλον έξυπηρέτησιν τών τε άναγχών τών εγκατα
στάσεων ορυχείου χα ί πλινθοποιείου άφ ’ ενός, χαί τού τοπιχού διχτύου 
άφ ’ ίτέρου, ήτις οίχονομία συναλλάγματος έξαρτάται εχ τού μεγέθους 
τού Εργοστασίου χαί τών συνθηχών φορτώσεως, πάντως οπωσδήποτε 
είναι άνω τής έχατοντάδος χιλιάδων δολλαρίων μηνιαίως.

γ) Τής μιχράς τιμής τής παραχθησομένης διά τού εχ τού αυτόθι Λι- 
γνιτορυχείου λιγνίτου ήλεχτριχής ενεργείας χα ί συνεπώς ευεργετικής επι- 
δράσεως επί τού επιπέδου τής ζωής χαί τής δημιουργίας εύνοϊχών συν
θηχών δημιουργίας Βιομηχανιών.

δ) Τής άπασχολήσεως έργατοτεχνιχού προσωπικού κατά τε τήν εχτέ- 
λεσιν τών έργων ώς χαί εν τή έχμεταλλευσει τούτων.

ε) Τής σημασίας τής έχμεταλλεύσεως τών έργων τούτων, ώς παρά
γοντος τεχνικού εξοπλισμού τής Χώρας, έχρίναμεν τό έργον ώς άχρως 
ενδιαφέρον χαί πολλαπλώς ωφέλιμον διά τήν Χώραν χα ί άπεβλέφαμεν 
πάντοτε μ ετ ’ ιδιαιτέρας προσοχής εις τήν εξασφάλισιν τής εχτελέσεως 
τού έργου τούτου.

3 3 .  Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΝΔ' τής 1 0 - 3 - 1 9 5 2 ,  σελ. 6 6 7 .
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Ύπό τό πνεύμα τούτο άντιμετωπίσθησαν α'ι δημιουργηθεϊσαι εκ τής 
συμβάσεως, αντιξοότητες λόγω μικρών προθεσμιών διά την υποβολήν 
χ αί χρίσιν τών προσφορών.

Πάντως α'ι παραγγελίαι διά τά  μηχανήματα τού ορυχείου κ α ί πλινθο
ποιείου εχουσι γίνει είς Γερμανικά εργοστάσια άπό τής 27ης Αύγουστου 
π.ε. συμφώνως πρός τόν προβλεφθέντα ρυθμόν έν τή συμβάσει. Μόνον 
διά 3 μηχανήματα εχ τού εξοπλισμού τού ορυχείου χαθυστέρησεν ή πα
ραγγελία άλλά χαί τούτων μετά έπίλυσιν ύπό τού υπουργείου Συντονι
σμού τών άφορώντων αντιπροσφοράν ύποβληθεϊσαν τήν 28ην Αύγουστου 
ζητημάτων, τό Υπουργικόν Συμβούλων εδωσε τέρμα είς τήν ύπόθεσιν 
ταύτην χαί α'ι παραγγελίαι εχουσιν όλοχληρωθή.

Ό  Αμερικανικός Οίκος Ρίετεε Μαηα$ετηεηΐ έχτελών βάσει ειδικής συμ
βάσεως χρέη τεχνικού συμβούλου τού Ελληνικού Δημοσίου διά τήν πα- 
ρακολούθησιν τής έχτελέσεως τών έργων, διεβεβαίωσεν ότι ή έχτέλεσις 
τών παραγγελιών έν Γερμανία βαίνει ίχανοποιητιχώς.

Κ αθ ’ όσον αφορά τό θερμοηλεκτρικόν έργοστάσιον συμφώνως πρός τό 
άρθρον 11 τής συμβάσεως, έδει ή Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού 
όπως εντός 3 μηνών άπό τής υπογραφής τής συμβάσεως, ήτοι μέχρι 
12ης Αύγούστου 1951, νά δηλώση αν θά είναι σέ θέσιν νά παράσχη είς 
τήν άνάδοχον ηλεκτρικήν ενέργειαν διά τήν κίνησιν τών μηχανημάτων 
τού ορυχείου κ α ί πλινθοποιείου ως κα ί καυσαέρια διά τάς άνάγκας λει
τουργίας τού πλινθοποιείου. Ά λλω ς συμφώνως τή συμβάσει ή άνάδοχος 
θά προέβαινεν είς τήν έγκατάστασιν μικρού θερμικού εργοστασίου διά τάς 
ιδίας αύτής άνάγκας.

Κατόπιν δηλώσεως τής Δ .Ε .Π . εντός τής συμβατικής προθεσμίας, 
ότι έλλείφει πιστώσεων δέν ήτο είς θέσιν διά τοιαύτην άνάληφιν χαί τής 
διακοπήής τών πιστώσεων είς τήν άνάδοχον τών άναφερομένων είς τό 
θερμικόν έργοστάσιον, τό θέμα τούτο μετά μελέτην τής ΕΒΑ500 άπετέ- 
λεσεν άντικείμενον πολυμήνων διαπραγματεύσεων μεταξύ Δ .Ε .Ν . χαί 
άναδόχου μέ διαφόρους λύσεις συνδεδυασμένου μικρού κα ί μεγάλου θερ
μικού έργοστασίου, χωρίς νά έπέλθη συμφωνία τις.

Εύρισκόμεθα ήδη έν άναμονή ζητηθεισών έγγράφως ά π ’ άμφότερα τά  
ένδιαφερόμενα μέλη άπόφεών των έπ ί τού έπιμάχου ζητήματος.

Έ ξ  άναφοράς τής άναδόχου συνάγεται ότι ή Κεντρική Επιτροπή Δανεί
ων έπί αίτήσεως τής πρώτης διά δάνειον έξ  66.000 δολαρίων πρός παραγ
γελίαν γεωτρυπάνων, έδήλωσεν ότι τής χορηγήσεως τού δανείου τούτου 
δέον νά προηγηθή καταβολή τών τόκων διά τό χορηγηθέν ήδη δάνειον.

Ή  άνάδοχος δι ’ άναφοράς της ζητεί όπως οί τόκοι διά τό διάστημα 2
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1/2  ετών, ώς προβλέπεται ή χρονική διάρκεια έκτελέσεως τών έργων, 
μή καταβληθώσιν (καίτοι ή ύποχρέωσις αυτη απορρέει εκ τοΰ δανειστι
κού συμβολαίου), άλλά κεφαλοποιούμενοι νά έξυπηρετηθώσιν επί τή 
ένάρξει τής λειτουργίας τών εγκαταστάσεων.

Έ πί τοΰ θέματος τούτου θέλει ενημερώσει τήν Βουλήν ό κ. Υπουργός 
τοΰ Συντονισμού, έχων αρμοδιότητα επί τών θεμάτων πιστοδοτήσεως.

Πάντως έγένετο μέχρι σήμερον λεπτομερής τοπογραφική άποτύπωσις 
τού εδάφους κα ί ή χάραξις κα ί πασάλωσις τής πρός τό όρυχείον οδού 
προσπελάσεως μήκους άνω τών δύο χιλιομέτρων, ή δέ προώθησις κα ί ό 
ρυθμός έκτελέσεως τών έργων, κατασκευή όδοΰ, εργοτάξια κ.λ.π. κα ί δή 
κατά τήν άρχομένην εαρινήν περίοδον είναι συνδεδυασμένη μ έ τήν χρη
ματοδότησή τής έπιχειρήσεως.

Ώ ς πρός τό έργοστάσιον άζωτου, ή Κυβέρνησις έδήλωσεν ότι δέν τό 
θεωρεί καν νέον έργον άλλά συμπλήρωμα άπαραίτητον τοΰ έργου τής 
Πτολεμαΐδος, εξακολουθεί δέ νά καταβάλη πάσαν δυνατήν φροντίδα διά  
τήν έγκρισιν τής κατασκευής του34».

ε) Χορήγηση δανείων στους άλιεΐς

Τέλος, στήν έρώτηση τοϋ βουλευτοΰ Λαρίσης Α. Άποστολίδη, ή 
όποία είχε τρία σκέλη (εισαγωγή έκ τοϋ εξωτερικού π/μηχανών, απαλ
λαγή άπό τούς δασμούς καί χορήγηση δανείων στούς άλιεΐς, γιά τήν 
προμήθεια μηχανημάτων άπό τό εξωτερικό), ό Υπουργός είπε:

« α )  Έ π ί τής πρώτης παραγράφου (ήτοι επιτρέπεται ή έκ τοΰ εξωτε
ρικού εισαγωγή π/μηχανών κλπ.) Κ ατά  τάς διατάξεις τοΰ νόμου (άρ. 2  
παρ. 3 τοΰ νομ. 5426/32).

Κ ατά  πάσαν περίπτωσιν άπαγορεύεται ή εισαγωγή μηχανημάτων ή 
έξαρτημάτων κατασκευαζομένων καταλλήλως υπό τής έγχωρίου βιομη
χανίας, γνωμοδοτούντος σχετικώς τού Συμβουλίου Βιομηχανίας.

Οΐκοθεν νοείται ότι ή άπαγόρευσις προϋποθέτει έπάρκειαν τών κατα
σκευαζομένων μηχανημάτων έν σχέσει πρός τάς άνάγκας, αίτινες πρόκει
ται νά καλυφθώσιν.

Έ π ί τού θιγομένου έν τή έρωτήσει ζητήματος έχομεν νά παρατηρή- 
σωμεν ότι ούδεμία τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεσις υπάρχει δικαιολο
γούσα τήν λήφιν τών κατά τά άνωτέρω άπαγορευτικών μέτρων, κ α θ ’

3 4 . Πρακτικά Βουλής, Συνε8ρ(αση ΝΔ' τής 1 0 -3 -1 9 5 2 ,  σελ. 6 6 7 - 6 6 8 .
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όσον τό εν Έλλάδι Ιδρυθέν μεταπολεμικώς κα ί βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρ- 
σαλ εργοστάσιου κατασκευής πετρελαιομηχανών Δήζελ ή παραγωγή τοΰ 
οποίου είναι ή μόνη αξιοσημείωτος κατασκευάζει μηχανάς ώρισμένης 
ίπποδυνάμεως κα ί ώρισμένου τύπου (8-12 ίππ. εις 750-1000 στροφάς 
βάρους 520 χιλ. ).

Δ ιά τάς μηχανάς διαφόρου ίπποδυνάμεως ώς κ α ί ετέρου τύπου (π.χ. 
βιομηχανικού τύπου, όλιγοστρόφους κ .λ .π .) δέν υπάρχει εγχώριος παρα
γωγή. Ανεξαρτήτως όμως τούτων εχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι τό 
προαναφερόμενον εργοστάσιου έχει άναλάβει τήν κατασκευήν μηχανών 
διά λογαριασμόν τής Αγροτικής Τραπέζης κ α ί επομένως είναι υποχρεω
μένου νά διαθέση τό σύνολον τής παραγωγής του μέχρι τέλους Μαΐου, 
διά τήν έκτέλεσιν τής σχετικής συμβάσεως μή δυνάμενον, ώς εκ τούτου 
νά καλύφη κ α ί τάς σχετικάς άνάγκας τής έλευθέρας αγοράς.

Σημειωτέου ότι: α) κατά τόν διενεργηθέντα κατά  τό παρελθόν έτος 
διαγωνισμόν διά τήν προμήθειαν 3.000 τεμ. π/μηχανών Δήζελ άνετέθη 
εις τήν εγχώριον βιομηχανίαν ή κατασκευή μόλις τοΰ 1/4 τής ποσότητος 
ταύτης, παρά τό γεγονός ότι αί σχετικαί δηλώσεις συμμετοχής εγένοντο 
διά σημαντικώς κατώτερον ποσόν κ α ί β) κ α θ ’ όλας τάς ενδείξεις κ α ί μ ε
τά τόν μήνα Μάϊον ή παραγωγή τών ώς άνω εργοστασίων θά άπορρο- 
φηθή κ α θ ’ ολοκληρίαν από κρατικάς παραγγελίας.

Έκ τών ανωτέρω καταδεικνύεται ότι μή υπαρχόντων τών στοιχείων 
τής πλήρους καταλληλότητος επαρκείας, δέν δύναται νά ληφθώσιν απαγο
ρευτικά μέτρα τής έκ τού εξωτερικού εισαγωγής πετρελαιομηχανών Δήζελ.

Πάντως τό όλου ζήτημα εύρίσκεται κ α ί πάλιν υπό συζήτησιν προ
σεχώς δέ θέλουσιν άναγγελθή αί ληφθησόμεναι αποφάσεις.

β) επ ί τής δευτέρας παραγράφου (ήτοι διατί άπηλλάγησαν παντός δα 
σμού κ .λ .π .)

Τό ζήτημα τυγχάνει τής άρμοδιότητος τού Υπουργείου Οικονομικών.
γ) επ ί τής τρίτης παραγράφου (ήτοι διατί χορηγούνται δάνεια είς 

τούς άλιεΐς υπό τόν όρον όπως προμηθευθούν π/μηχανάς έκ τοΰ έξωτε- 
ρικού κ .λ .π .)

Ή  Δ /σ ις Αλιείας ούδεμίαν δέσμευσιν έθεσεν είς τούς άλιεΐς όπως 
αγοράζουν μηχανάς τής άρεσκείας των βάσει τών ύ π ’ αυτής μέσω τής 
Α Τ Ε χορηγουμένων δανείων. Σημειοΰμεν τό γεγονός ότι διετέθησαν είς 
δάνεια διά τήν αγοράν μηχανών έκ τού έξωτερικού κατά  τό διαρεύσαν 
έτος 1951 κ α ί μόνον ποσά άνερχόμενα είς 7.278.800 δρχ. τά όποια 
αντιστοιχούν είς αριθμόν μηχανών άνω τών 650. Τό ώς άνω ποσόν διε- 
τέθη έκ κρατικών πιστώσεων χορηγηθεισών διά τήν άνάπτυξιν τής παρα-
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χτίου αλιείας. Πλήν δμως προχειμένου νά άξιοποιηθί) ή Βοήθεια τού 
Σχεδίου Μ άρσαλ τού Οίκον, έτους 1949-50 παρηγγέλθησαν εις τό εξω
τερικόν, κατόπιν διαγωνισμού 125 μηχαναί αξίας 135.000 δολλαρίων 
χορηγηθέντων εις συνάλλαγμα εις έπαύξησιν τών κρατικών πιστώσεων 
διά τόν αυτόν σκοπόν. Αί μηχαναί αύται άφίχθησαν εις τήν χώραν τό 
1950 μ έ άρχάς τού 1951 κα ί ήρχισεν ή διανομή αυτών έναντι δανείου 
εις τούς άλιεΐς οι όποιοι είς τάς αιτήσεις των άνέφερον ότι έπεθύμουν 
μηχανήν εκ τών ύπαρχουσών είς τήν διάθεσιν τού Υπουργείου ή δέν άνέ
φερον προτίμησιν διά τήν προέλευσιν τής μηχανής.

Π ολλοί εκ τών άλιέων παρέλαβον τάς εν λόγω μηχανάς άλλοι όμως 
έζήτησαν τροποποίησιν τών σχετικών αποφάσεων καθορίζοντες ότι έπεθύ
μουν νά αγοράσουν εγχώριον μηχανήν.

Βάσει σχετικών εισηγήσεων τής άρμοδίας επιτροπής εγένετο τροπο- 
ποίησις τής αρχικής άποφάσεως διά τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος τών 
άλιέων. Πλήν όμως ή επιτροπή εδυσχεραίνετο είς τό έργον της διότι 
πολλοί τών άλιέων είς ους εχορηγήθησαν μηχαναί εδείκνυον άδιαφορίαν 
διά τήν παραλαβήν των κα ί δέν ήδύνατο νά γνωρίζη εάν είχεν είς τήν 
διάθεσίν της μηχανάς διά νά συνέχιση τό έργον της ή όχι.

Δ ιά τόν ώς άνω λόγον είσηγήθη τήν έκδοσιν ήμετέρας άποφάσεως 
συνεπεία τής όποιας ήτο ή άνευ άλλης διαδικασίας άκύρωσις τών δανεί
ων τών άλιέων είς ους ενώ άρχικώς έχορηγήθη μηχανή εξωτερικού, έζή- 
τουν μεταγενεστέρως τροποποίησιν τής σχετικής άποφάσεως. Σχετική  
τής προκειμένης ένεργείας τού Υπουργείου ήτο κ α ί ή μνημονευομένη εν 
τή έρωτήσει άπόφασίς μας ύπ’ άριθ. 87113/31-10-51. Ούτως έχει τό 
Ιστορικόν. Πλήν όμως άποβλέποντες είς τήν ουσίαν, ή όποια επί τού 
προκειμένου είναι ότι εφ’ όσον έξαντληθή ή διατεθεϊσα Κρατική πίστωσις 
διά τά ώς άνω δάνεια άναγκαστικώς μή υπαρχόντων άλλων οικονομικών 
μέσων διά τήν ένίσχυσιν τής παρακτίου αλιείας εί μή μόνον τών εν ταϊς 
άποθήκαις τής Α Τ Ε  υπολοίπων 50 μηχανών προελεόσεως εξωτερικού θά 
άξιοποιηθούν αύται, ίκρίναμεν ότι τό ληφθέν μέτρον ήτο αυστηρόν κα ί 
διά τής ύπ ’ άριθ. 103462/19-12-51 ήμετέρας διαταγής, εδόσαμεν εντο
λήν, όπως εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμοι πιστώσεις εξετάζεται πάσα 
αίτουμένη τροποποίησις τών άποφάσεων ώς πρός τάς μηχανάς κα ί  
εγκρίνονται αύται συμφώνως μέ τήν επιθυμίαν τών αίτούντων. Είς τήν 
εν λόγω διαταγήν προβλέπεται ή ικανοποίησις κα ί τών περιπτώσεων δ ι ’ 
ας έλήφθησαν μέτρα άκυρώσεως τών δανείων εκ τής ώς άνω αιτίας35».

3 5 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΝΔ' τής 1 0 - 3 - 1 9 5 2 ,  σελ. 6 6 8 - 6 6 9 .
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Πρόταση δυσπιστίας

Στήν ΞΒ' Συνεδρίαση τής 20ης Μαρτίου 1 9 5 2 36, δταν συζητιόταν σέ 
συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης πρόταση δυσπιστίας τής Αντιπολί
τευσης πρός τήν Κυβέρνηση Βενιζέλου καί ένώ στό βήμα βρισκόταν ό Π. 
Κανελλόπουλος, ό όποιος διάβαζε καταγγελία τών έργατών, ή οποία 
ελεγε δτι :

«συνεπεία άποφάσεως τών αρμοδίων Υπουργών, επετράπη εισαγωγή  
έχ τοΰ εξωτερικού 350 τόννων εριονημάτων διά τάς άνάγχας τής υφα
ντουργίας. Κατόπιν τής άποφάσεως ταύτης, είδοποιήθημεν οί έργατοτε- 
χνΐται τών ώς άνω εργοστασίων δτι τιθέμεθα είς διαθεσιμότητα, άλλων 
εργοστασίων δύο ημέρας εβδομαδιαίως κ α ί άλλων τρεις, κινδυνεύομεν δέ 
νά άπολυθώμεν, λόγω έλλατώσεως τών παραγγελιών»,

δ Υπουργός Βιομηχανίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας τόν διέκοψε καί 
είπε:

«Επιτρέπετε μίαν διασάφησιν; Άπεφασίσθη πράγματι ή εισαγωγή εκ 
τοΰ εξωτερικού 350 τόννων εριονημάτων, έναντι τών 1.500  τόννων, οΓτι- 
νες ειχον είσαχθή κατά τό παρελθόν έτος. Δ ιά τούς 250 δμως τόννους 
εϊχομεν συμβατικήν ύποχρέωσιν πρός τήν Γαλλίαν, ήτις είσήγαγε καπνά 
καί οίνους ίδικούς μας, συνεπώς δέν είσάγονται παρά 100 μόνον τόννοι 
επί πλέον. Γίνεται δέ τούτο πρός ύποστήριξιν τών εξηρτημένων βιομη
χανιών, αΐτινες είναι αί οίκονομικώς άσθενέστεραι χαί τάς οποίας ή τυ
χόν έλλειφις πρώτης ΰλης θά συνέτριβε, πρός μεγάλην ζημίαν κα ί τής 
εθνικής οικονομίας κα ί τής εργατικής οικογένειας».

3 6 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 9 7 .



Απαντήσεις σέ άλλες δύο έρωτήσεις ώς Υπουργός Βιομηχανίας

Ώ ς Υπουργός Βιομηχανίας τόν Απρίλιο τοΰ 1 9 5 2  απάντησε σέ άλλες 
δύο ερωτήσεις συναδέλφων του.

α) Ήλεκτροδότηση πόλεως καί χωριού Εύβοιας.

Συγκεκριμένα στήν πρώτη έρώτηση τοΰ βουλευτή Εύβοιας κ. Κ. 
Καλλία γιά τήν ήλεκτροδότηση πόλεως καί χωριού τής Εύβοιας είπε:

« Αί περιοχαί πόλεως κα ί χωρίου εις τά όποια θά γίνη διανομή ήλε- 
χτριχοΰ ρεύματος εκ τών εγκαταστάσεων τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού δέν είναι δυνατόν νά χαθορισθώσιν άπό τούδε επακριβώς 
δεδομένου δτι τά ζητήματα αυτά ευρίσχονται είσέτι υπό μελέτην.

Τό θερμοηλεκτρικόν εργοστάσιου Άλιβερίου δέν εχει άνεξάρτητον 
οικονομίαν άλλ ’ άποτελεϊ μέρος συστήματος παραγωγής εκ τεσσάρων 
κεντρικών σταθμών (Αθηνών, Λάδωνος, Άλιβερίου χαί Ά γρας) συνδεθη- 
σομένων μεταξύ των διά γραμμών ΰφηλής τάσεως 150 χιλιάδων βόλτ 
εις εν δίχτυον ενιαϊον. Τό δίχτυον τούτο θέλει άποτελέση τήν κεντρικήν 
άφετηρίαν διά τόν εφοδιασμόν δι ’ ηλεκτρικής ενεργείας τών μεγάλων κέ
ντρων βιομηχανίας, τού πληθυσμού τών Αθηνών, άλλά κα ί διά τήν επέ- 
χτασιν τής διανομής ηλεκτρικής ενεργείας τών τεσσάρων τούτων κέντρων 
παραγωγής εις άποχέντρους περιοχάς τής χώρας, αΐτινες θά ήδύναντο 
νά έξυπηρετηθώσιν επί λογικής, υγιούς χαί οικονομικής βάσεως ή αΐτινες 
προσφέρουν τήν ευκαιρίαν άναπτύξεως αυτών επί τής αυτής ώς άνω β ά 
σεως. Δ ιά τής πολιτικής ταύτης δύναται νά εξυπηρετηθή κατά τόν χάλ- 
λιστον τρόπον ή χ αθ ’ δλον οικονομία τής Χώρας.

Οϊχοθεν νοείται δτι αί δευτερεύουσαι γραμμαί μεταφοράς ενεργείας 
θέλουσι έχτελεσθή μέ τάσιν μιχροτέραν άνάλογον πρός τάς άποστάσεις 
χαί τά λοιπά τεχνιχοοιχονομιχά δεδομένα.

"Οσον άφορά τήν τιμήν τού ρεύματος τών περιοχών αί όποΐαι θά πα
ραμείνουν εκτός τού εθνικού δικτύου, τό ζήτημα τούτο βεβαίως άπασχο- 
λεΐ τήν ήμετέραν υπηρεσίαν, δέν είναι δμως δυνατόν νά χαθορισθή άπό 
τούδε ό τρόπος χ αθ ’ δν θά χαταστή δυνατόν άντιμετωπισθώσιν οί δυσμε
νείς οικονομικοί παράγοντες (εξυπηρέτησις κεφαλαίων, ΰφηλαί τιμαί χαυ-
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σίμων χ α ί μεταφοράς αυτών, ίργατιχά, συντήρησις χ .λ .π .) οΐτινες συντε- 
λοΰσιν εις την διατήρησιν ύφηλών τιμών ρεύματος ε ’ις μιχράς χαί άποχέ- 
ντρους έγχαταστάσεις.

"Όσον αφορά τόν έλεγχον τών συντελεστών διαμορφώσεως τής τιμής 
τοΰ ρεύματος γνωρίζομεν ύμΐν τά εξής:

Τά νυν ίσχύοντα τιμολόγια πωλήσεως ήλεχτριχής ένεργείας υπολογι
ζόμενα βάσει τύπων περιλαμβανόντων ώρισμένας μεταβλητάς (π.χ. δα- 
πάναι προσωπιχοϋ, χαυσίμων χ.λ .π .) καταρτίζονται έκαστον μήνα υπό 
τοΰ άναδόχου χ α ί υποβάλλονται εις τό χ αθ ’ ημάς αρμόδιον Ύπουργεΐον 
χ αί τούς οικείους Δήμους χ α ί Κοινότητας πρός ελεγχον.

01 τελευταίοι ουτοι εχουσι τήν δυνατότητα νά προσφύγωσιν εις τό 
Ύπουργεΐον άμφισβητοΰντες ενδεχομένως τά στοιχεία έφ’ ών έστηρίχθη 
ό καταρτισμός τών τιμολογίων. Κατόπιν τών ανωτέρω τό Ύπουργεΐον 
εγκρίνει ή τροποποιεί τά  έφαρμοσθησόμενα τιμολόγια. Εις είδιχάς περι
πτώσεις δύναται ή Υπηρεσία νά ένεργήση χαί έπιτόπιον έλεγχον όστις 
λαμβάνει χώραν υπό περιωρισμένην κλίμακα λόγω τού μικρού αριθμού 
τού διατιθεμένου προσωπικού κα ί τής αδυναμίας προσελεύσεως νέων μη
χανικών, παρά τά υφιστάμενα κενά, δεδομένης τής άνεπαρχείας τών πα- 
ρεχομένων εις τούς τεχνικούς δημ. υπαλλήλους αποδοχών εν συγκρίσει 
πρός τάς ίσχυούσας εν τή έλευθέρα αγορά τοιαύτας37».

β) Θερμικό έργοστάσιο Άλιβερίου

Στή δεύτερη έρώτηση σχετικά μέ τήν διάθεση τής ήλεκτρικής ένερ
γείας τοΰ υπό ίδρυση θερμικού εργοστασίου Άλιβερίου, πού τοΰ υπέβαλε 
ό βουλευτής Λάρισας Κ. Ροδόπουλος, ό Υπουργός Βιομηχανίας Γ . 
Άθανασιάδης-Νόβας απάντησε ώς έξης:

«Δέν είναι αληθές ότι άπααα ή ηλεκτρική ενέργεια τού υπό ίδρυσιν 
θερμικού ίργοστασίου Άλιβερίου θέλει ολόκληρος διατεθή διά τήν Π ρω
τεύουσαν.

Συμφώνως πρός τό έν έκτελέσει πρόγραμμα, τό έργοστάσιον Άλιβερί
ου θέλει τροφοδοτήση τό ενιαίον εθνικόν δίχτυον ΰφηλής τάσεως τό 
όποιον διά δύο χυρίως διακλαδώσεων, ή μ ία πρός τά Τρίκαλα, χαί ή 
έτέρα πρός Βόλον, προορίζεται χαί διά εξυπηρέτησιν τής Θεσσαλίας38».

3 7 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΟΑ' τής 4ης Απριλίου 1 9 5 2 , σελ. 9 5 0 .
3 8 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΟΑ' τής 4ης Απριλίου 1 9 5 2 , σελ. 9 5 0 .



Έργα Πτολεμαΐδος

Όταν ό Πρόεδρος τοΰ Σώματος Δ. Γόντικας εδωσε τό λόγο στό 
βουλευτή Κοζάνης Δ. Μανέντη πρό τής ήμερησίας διατάξεως καί είπε 
δτι στόν πληθυσμό τής Πτολεμαΐδος έπικρατεΐ μεγάλη δυσφορία γιά τήν 
αναστολή έκτελέσεως τών έργων, ό Υπουργός Βιομηχανίας Γ . Άθανα- 
σιάδης-Νόβας πήρε τό λόγο καί είπε:

«Ευχαριστώ τόν κ. συνάδελφον διότι μοΰ παρέχει τήν ευκαιρίαν νά 
μεταδώσω εις τήν Βουλήν ευχάριστους πληροφορίας διά τήν πρόοδον 
τών έργων τής Πτολεμαΐδος.

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ίξάρω τήν μεγάλην σημασίαν τοΰ έργου 
τούτου διά τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας. Πρό τίνος κατόπιν άποφάσε- 
ως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου έπεσχέφθην έν Γερμανία δύο μεγάλα  
έργοστάσια εις τά όποια άνετέθη ή κατασκευή τών μηχανημάτων κα ί 
διεπίστωσα δτι ή πρόοδος τής κατασκευής υπερβαίνει χα ί τήν προβλεπο- 
μένην υπό τών συμβάσεων. Οί άπαιτούμενοι διά τό όρυχεϊον έχσχαφεΐς 
έχουν αξίαν 3.837.000 δολλαρίων φόμπ κα ί υπολογίζεται δτι θά χρεια- 
σθούν κα ί 162.000 δολλάρια διά τά ναύλα. Ό  πρώτος έχσχαφεύς θά 
είναι έτοιμος χατά τόν Ιανουάριον τού 1953, ή δέ συναρμολόγησις χαί 
θέσις τούτου έν λειτουργία θά γίνη υπό τής Γερμανικής εταιρείας. Έν 
τώ μεταξύ θά συνεχίζεται ή κατασκευή κα ί τών άλλων έχσχαφέων χαί 
έντός τής άνοίξεως τού 1954 υπολογίζεται δτι θά γίνη αρχή έξορύξεων. 
Ή  έτησία έξαγωγή λιγνίτου θά άνέλθη είς 2  εκατομμύρια τόννους έξ  
αυτών δέ οί 600.000 τόννοι θά μπριχετοποιηθούν. Ά φ’ ής τεθή έν πλή- 
ρει αναπτύξει τό έργον θά έχωμεν οικονομίαν συναλλάγματος 500.000  
δολλαρίων μηνιαίως έχ τών καυσίμων. Παραλλήλως είς έτερον έργοστά- 
σιον κατασκευάζεται τό μπριχετοποιεΐον τό όποιον θά στοιχίση
5.651.000 δολλάρια. Αί μπριγχέται, α ί όποιαι θά χατασχευάζωνται θά 
είναι χρησιμοποιήσιμοι διά τούς Ελληνικούς σιδηροδρόμους. "Εχουν πα- 
ραγγελθή έν συνόλω 10 πιεστήρια έχ τών όποιων τά 5 θά είναι έτοιμα
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τόν Δεκέμβριον τού 1953 τά δέ υπόλοιπα τόν Μάρτιον τοΰ 1954. Συ
νεπώς μεσοΰντος τοΰ 1954 ή Πτολεμαΐς θά είναι ίν πλήρει αναπτύξει.

Δέν παραλείπω νά πληροφορήσω τήν Βουλήν ότι κ α τ ’ αύτάς μάς  
απασχολεί τό ζήτημα τής περαιτέρω χρηματοδοτήσεως τοΰ έργου. Ά φ ’ 
ής άνέλαβε ή εταιρεία διέθεσεν εξ  ιδίων 4 εκατομμύρια 120 χιλιάδες 
δολλάρια έδανείσθη δέ ίκ  τοΰ σχεδίου Μ άρσαλ 5.830.000 κ α ί έκτοτε επί 
τοΰ τελευταίου ποσοΰ παρέχει έπιτόκιον 5% κ α ί οί τόκοι έχουν άνέλθη 
εις σεβαστόν ποσόν. Ό  λόγος αυτός μάς κάνει νά φοβούμεθα ότι θά συ- 
ντελέση εις τό νά είναι άκριβωτέρα ή τιμή τοΰ λιγνίτου κατά  τό πρώτον 
έτος. Δι ’ αυτό εις άλλεπαλλήλους συσκέφεις ήσχολήθημεν κ α ί ασχολού
μεθα νά ίξεύρωμεν τρόπον περαιτέρω βοήθειας τής Εταιρείας. Είναι επί
σης σπουδαΐον νά συγχρονισθή κ α ί ή κατασκευή τοΰ θερμικού εργοστασί
ου. Τό ζήτημα παραμένει εκκρεμές άλλά ή Κυβέρνησις άσχολείται έντα- 
τικώς διά τήν τακτοποίησιν του. Έλπίζομεν ότι τήν άνοιξιν τού 1954 τό 
όλον έργον θά είναι ίν πλήρει λειτουργία.

Δ ιά τό θερμικόν ίργοστάσιον τό δανειστικόν συμβόλαιον προβλέπει 
αξίαν μηχανημάτων 3.950.000 δολλάρια ί ξ  ών 2.315.000 ίκ  τού σχεδί
ου Μ άρσαλ κα ί 1.635.000 ή συμμετοχή τού άναδόχου.

Έ π ί τή βάσει τών ανωτέρω στοιχείων δύναμαι νά βεβαιώσω τήν 
Βουλήν οτι επιτρέπεται πάσα αισιοδοξία διά τήν έγκαιρον κα ί άρτίαν 
άποπεράτωσιν τού έργου.

Δ. Μανέντης. Δ ιά τό ίργοστάσιον αζώτου θά είχατε νά ανακοινώσε
τε τίποτε;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Ύ π.Βιομηχ.). Σχετικώς μ έ τό ίργοστάσιον 
αζώτου έχω νά πληροφορήσω τήν Βουλήν ότι τό ίργοστάσιον τούτο είναι 
εις τήν πρώτην γραμμήν τών έργων άνασυγκροτήσεως κ α ί αποτελεί συ
μπλήρωμα τού εργοστασίου Πτολεμαΐδος, θά στοιχίση δέ περί τά 15 
ίκατομ. δολλάρια. Μ ετά πάροδον ενός έτους άπό τής λειτουργίας του ή 
άπόδοσις τούτου θά είναι τοιαύτη, ώστε ίντός έτους νά καλύφη άπάσας  
τάς δαπάνας τής κατασκευής του. Διότι ή ετησία προμήθεια άζωτούχων 
λιπασμάτων εκ τού έξωτερικού στοιχίζει περί τά 14 εκατομ. δολλάρια. 
Μέχρι τής στιγμής δέν έχει τύχει τούτο τής έγκρίσεως τής Ούάσιγκτων, 
έλπίζομεν όμως πάντοτε ότι τελικώς θά εγκριθή.

I. Χρυσοχόος. Καίτοι παρήλθον μήνες άπό τού Ιανουάριου μέχρι σή
μερον ίν τούτοις ή Εταιρεία δέν έχει τακτοποιηθή ώς πρός τήν Επιτρο
πήν δανείων.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομ.)· Χθές συνεζητήσαμεν εις ειδικήν 
σύσκεφιν ίν τώ Ύπουργείω Συντονισμού πρός ίξόψλησιν τών όφειλομέ-
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νων τόκων. Μ ετά τήν έξόφλησιν θά συνεχισθή ή χρηματοδότησις ώστε ν ’ 
άγορασθοΰν τά άναγκαιούντα γεωτρύπανα, θά συζητηθή δέ κα ί ή αϊτησις 
τής Εταιρείας περί υποβιβασμού τού επιτοκίου κα ί κεφαλαιοποιήσεως 
τών τόκων. Έν τώ μεταξύ τό Ύπουργεΐον Γεωργίας παρεχώρησεν έπί 
επιτοκίω δύο γεωτρύπανα διά νά μή καθυστερούν αι γεωτρήσεις.

I. Χρυσοχόος. Π αρακαλώ νά τακτοποιηθή δσον τό δυνατόν ταχύτερον 
τό ζήτημα τών τόκων.

Ν. Κουπαροΰσος. Τά επιτόκια κατά τήν έπερχομένην τριετίαν θά 
αύξάνωνται κα ί τούτο διότι ή Ε ταιρεία δέν θέλει νά διαθέση χρήματα. 
Τήν δυστροπίαν ταύτην τής Εταιρείας ημείς προεβλέφαμεν κ α ί διά τούτο 
δέν έφηφίσαμεν τήν σύμβασιν. Ή  τιμή τού λιγνίτου εις τήν περιοχήν 
τής Κοζάνης έτριπλασιάσθη. Δέν νομίζει ή Κυβέρνησις δτι δέον ή Ε τα ι
ρεία νά θεωρηθή εχπεσούσα ώς παραβιάζουσα τήν σύμβασιν;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Ή  Κυβέρνησις παρακολουθεί 
άγρύπνως τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, δπως δύναται νά βεβαίωση κ α ί ό συ
νάδελφος κ. Βαρβούτης. Ή  Ε ταιρεία έν τή πραγματικότητι δέν εύρίσκε- 
ται έν καθυστερήσει. Κατέβαλεν έμπροθέσμως τήν συμμετοχήν της καί 
παρήγγειλεν εντός τών τεταγμένων προθεσμιών τά μηχανήματα, άτινα 
θά κατασκευασθούν έμπροθέσμως.

Κ. Μπέλλας. Σ άς ευχαριστούμεν κύριε Υπουργέ διά τόν τρόπον μέ  
τόν όποιον ένηργήσατε διά τήν άξιοποίησιν τών έργων Πτολεμαΐδος. 
Π αρακαλώ δμως νά άνασταλή ή κύρωσις τού νομοσχεδίου περί λιγνίτου 
διότι τούτο εις πολλά σημεία είναι ύποπτον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.) Γνωρίζω εις τήν Εθνικήν 
Αντιπροσωπείαν δτι έχομεν ετοιμάσει νέον νόμον «περί καταναλώσεως 
ορυκτών καυσίμων» δστις προβλέπει είδικώτερον περί λιγνίτου39».

3 9 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Ο Γ  τής 8ης Απριλίου 1 9 5 2 , σελ. 9 9 3 .



Κατάθεση καί συζήτηση νομοσχεδίων

Τήν ΟΕ' Συνεδρίαση τής 10ης Απριλίου 1 9 5 2  μπορούμε νά πούμε δτι 
τή μονοπώλησε ό Υπουργός Βιομηχανίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας.

Συγκεκριμένα: α) Κατέθεσε σχέδιο νόμου «περί παραχωρήσεως ποσο
στού έκ τών εσόδων τών ιχθυοτροφείων λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου είς 
Δήμον Μεσολογγίου καί είς ειδικά ταμεία Μεσολογγίου-Αίτωλικού40»,

β) Σχέδιον Νόμου «περί μέτρων προστασίας τής έπαρχιακής βιομη
χανίας». Γιά τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκανε τήν εξής εισήγηση μέ 
τήν κατάθεσή του:

«Κύριοι βουλευταί, έχω τήν τιμήν νά καταθέσω είς τήν Βουλήν σχέ
διον νόμου «περί μέτρων προστασίας τής επαρχιακής βιομηχανίας». Ή  
επιδοκιμασία σας, κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνει τήν πεποίθησιν πού 
είχα δτι τό νομοσχέδιον τούτο άνταποκρίνεται είς ζωηρόν αίτημα τής 
επαρχιακής κοινής γνώμης ολοκλήρου τής Ελλάδος. Δέν διεκδικώ τήν 
πατρότητα τού νομοθετικού μέτρου διότι είναι γνωστόν δτι τούτο κυοφο
ρείται άπό πολλού χρόνου κ α ί τρεις τουλάχιστον προκάτοχοί μου είχον 
άσχοληθή μ έ αύτό. Δύναμαι δμως νά διεκδικήσω μετά τόσας μάλιστα 
κυοφορίας τό εύχάριστον γεγονός τού σημερινού τοκετού, είς τόν όποιον 
κατελήξαμεν αισίως μετά πολλήν δυστοκίαν κα ί πολλάς ωδίνας. Όφείλω 
νά ομολογήσω δτι κατά πολύ μ έ έβοήθησεν ό αξιότιμος συνάδελφός μου 
επί τών Οικονομικών, εν συνεργασία μ έ τόν όποιον επροσπαθήσαμε νά 
έξεύρωμεν τρόπους προστασίας τής επαρχιακής βιομηχανίας χωρίς νά 
παραβλάφωμεν άλλα συμφέροντα είτε τού Δημοσίου, είτε τού κοινωνικού 
συνόλου.

Περιβάλλοντες μέ τό κύρος τής φήφου σας τό νομοσχέδιον τούτο είμαι 
βέβαιος κα ί πρέπει νά είσθε κα ί σείς βέβαιοι δτι θά εξυπηρετήσετε δχι μ ό
νον τήν άναζωογόνησιν τής Ελληνικής επαρχίας κα ί τήν ίσομερή άνύφω- 
σιν τού βιοτικού επιπέδου τού Ελληνικού Λαού, άλλά κα ί αυτήν ταύτην

4 0 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 0 8 4 .
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τήν Ιδέαν χαί τήν προσπάθειαν τής υγιούς ίχβιομηχανίσεως τής χώρας, 
αυτό τούτο τό πρόγραμμα τής οικονομικής μας άνασυγκροτήσεως.

Θεωρώ περιττόν νά υπογραμμίσω πόσον επιζήμια ήθελεν άποβή χαί 
εις τήν εθνικήν μας οικονομίαν κα ί εις τήν κοινωνικήν μας ισορροπίαν ή 
περαιτέρω συγχέντρωσις βιομηχανιών εις τήν περιοχήν πρωτεύουσης. Τό 
κακόν είχε διαγνωσθή πρό καιρού κ α ί διά τήν αναστολήν του αλλεπάλ
ληλα έλήφθησαν νομοθετικά κ α ί διοικητικά μέτρα, τά όποια αναφέρω εις 
τήν εισηγητικήν μου εκθεσιν. Δ ιά τών νέων μέτρων, τά όποια προτείνο- 
μεν, ελπίζω ότι θά άποτραπή άποτελεσματιχώτερον ή περαιτέρω συμφό- 
ρησις καί θά επιτύχωμεν εξισορρόπησιν λίαν επωφελή διά τήν οικονομι
κήν ζωήν τής χώρας.

Έπιτρέφατέ μου νά προβλέπω εΰρύ μέλλον εις τήν Ελληνικήν βιομη
χανίαν έφ’ όσον, όπως πιστεύω δτι θά γίνη, διαρθρωθή αΰτη όρθολο- 
γικώς χαί ποδηγετηθή συνεπώς άπό τό Κράτος.

"Όταν άναλογισθώμεν δτι μόλις πρό ενός περίπου αίώνος εξήλθομεν 
άπό τήν ειδυλλιακήν εποχήν τής εμβρυώδους οικοτεχνίας διά νά είσέλ- 
θωμεν εις τήν νηπιακήν εποχήν τής βιοτεχνίας. °Οταν άναλογισθώμεν 
δτι μέχρι σχεδόν τού 1900 ευρισκόμεθα ακόμη εις τό προβιομηχανικόν 
στάδιον τής εθνικής μας οικονομίας κα ί μόλις τότε ήρχισε νά εμφανίζε
ται ώργανωμένη βιομηχανία, δταν άναλογισθώμεν μ έ ποιον άλμα οικο
νομικής δραστηριότητος εξορμήσαμεν μετά' τό 1909 διά τήν εκβιομηχά- 
νισιν τής χώρας, έμφυχούμενοι άπό τήν δημιουργικήν πολιτικήν πνοήν 
τού Ελευθερίου Βενιζέλου, δταν άναλογισθώμεν πόσον ραγδαίως μετά 
τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον κατωρθώσαμεν νά στήσωμεν τήν μι- 
κράν μας βιομηχανίαν. *ίΟταν άναλογισθώμεν πόσον σταθερά υπήρζεν 
προσφάτως ή έξέλιξίς μας πρός τήν μέσην βιομηχανίαν, παρά τάς συμ
φοράς τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου κα ί τής κατοχής κα ί τού 
άνταρτοπολέμου. "Οταν πάντα ταύτα άναλογισθώμεν δέν δυνάμεθα νά 
άμφιβάλωμεν δτι ή βιομηχανία μας χάρις εις τούς ίδιους σταθμητούς 
κ α ί άσταθμήτους παράγοντας πού τήν ήνδρωσαν έως τώρα, θά συνέχιση 
τήν αλματώδη πρόοδόν της κα ί θά έξελιχθή εις ΰφηλοτέραν στάθμην κα ί 
μορφήν μέ βάσιν τήν έντατικήν έκμετάλλευσιν τού ορυκτού μας πλούτου 
κ α ί τήν πλήρη άξιοποίησιν δλων τών εγχωρίων πρώτων υλών.

Ή  κατανομή τής βιομηχανικής δραστηριότητος άνά τά επαρχιακά 
διαμερίσματα τής χώ ρας θά ΰποβοηθήση, χωρίς άμφιβολίαν, τήν ύγιε- 
στέραν οργανικήν της άνάπτυξιν κα ί θά συντελέση εις τήν καθολικήν άνύ- 
φωσιν τής βιοτικής κα ί πολιτιστικής στάθμης τού Ελληνικού Λαού. Θά 
συντελέση, δηλαδή, εις τήν τόνωσιν τής επαρχίας, ή οποία άποτελεΐ τήν
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ίεράν μήτραν τής Φυλής, είς τήν άνάπλασιν τής επαρχίας, ή οποία είνε 
ή αστείρευτος πηγή τής εθνικής ζωτικότητος, είς τήν ανθισιν τής επαρ
χίας, ή όποία εγκλείει μέσα στους αειπάρθενους κόλπους της κα ί τάς ρί
ζας τής παραόόσεως κ α ί τούς σπόρους τής άνανεώσεως τοΰ Ελληνισμού.

Κύριοι βουλευταί.
Μή τό θεωρήσετε υπερβολήν εάν, καταλήγων, σάς εϊπω ότι τό νομο- 

σχέδιον περί μέτρων προστασίας τής επαρχιακής βιομηχανίας, τό όποιον 
εμπιστεύομαι σήμερον είς τήν κρίσιν σας, δύναται ν’ άποτελέση σταθμόν 
είς τήν ιστορίαν τής εθνικής μ ας οικονομίας41».

γ) Όταν ό Πρόεδρος τοΰ Σώματος είσήλθε στήν ήμερησία διάταξη 
νομοθετικής έργασίας, ανακοίνωσε τήν συζήτηση επί τών άρθρων καί τοΰ 
συνόλου τοΰ σχεδίου νόμου «Περί μετατροπής έκτακτων θέσεων τοΰ 
Υπουργείου Βιομηχανίας είς μονίμους καί έντάξεως είς ταυτας τοΰ 
έκτακτου προσωπικού τούτου κ.λ.π .». Παίρνοντας τό λόγο ό Υπουργός 
Βιομηχανίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας είπε:

«Τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας είναι νεώτατον. Συνεστήθη πρό έτους. 
*Ηδη συνιστάται είς οργανισμόν. Ευχαριστώ τήν Κοινοβουλευτικήν Ε π ι
τροπήν διά τήν επεξεργασίαν τοΰ σχεδίου. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει 
αριθμός εκτάκτων υπαλλήλων. Δυστυχώς όλαι αί αξιώσεις δέν δύνανται 
νά γίνουν δεκταί. Εντός ολίγου θά ίσχύση ό υπαλληλικός κώ διξ βάσει 
τού οποίου κα ί θά προχωρήσωμεν. Ή  Κοινοβουλευτική επιτροπή προτεί
νει τροπολογίαν άφορώσαν τόν Τμηματάρχην τής επαγγελματικής 
Έκπαιδεύσεως. Ούτος υπηρετεί άπό τού έτους 1940 είς τήν διοίκησιν 
τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως ονομάζεται δέ Λυμπερόπουλος. Είναι 
άριστος υπάλληλος, πλήν όμως, μέχρι σήμερον ΰπηρέτει ώς έκτακτος. 
Νομίζω ότι είναι δίκαιον νά ίκανοποιήσωμεν τόν υπάλληλον τούτον. 
Επιμένω δέ είς τήν αρχικήν διατύπωσιν τού άρθρου τούτου.

Επίσης είς τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας, υπηρετεί κα ί είς ιατρός άπό  
πολλών ετών, κατόπιν δέ παρακλήσεως σχεδόν όλων τών υπαλλήλων 
τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας έδέχθην νά μετατρέψωμεν μίαν τών θέσεων 
τού Υπουργείου Βιομηχανίας είς θέσιν ιατρού. Α ύταί είναι αί δύο τροπο- 
λογίαι τών όποιων ή Κοινοβουλευτική επιτροπή εζήτησε τήν διαγραφήν.

Σ. Τσιαπάρας. Ώ ς πρός τούς εκτάκτους υπαλλήλους έχω νά γνωρί
σω τά εξής. *Εκτακτοι υπάλληλοι υπάρχουν κα ί είς άλλας περιφερείας

4 1 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 0 8 4 - 1 0 8 5 .



100 Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

τού Κράτους, δπως οί τοιοΰτοι τοΰ Λαγκαδά κ.λ.π. Έάν  δεν ταχτοποι
ηθώ τό θέμα κα ί διά τούτους, δηλώ ότι θά αποχωρήσω.

Α. Βουλόδημος. Έ χ ω  αντιρρήσεις διά τό άρθρον 8, τού νομοσχ. Σ ή 
μερον εμφανίζεται ή εξής κατάστασις. (Αναγινώσχει). Τό άρθρον 8 δέν 
πρέπει νά γίνη δεχτόν χαί μάλιστα όταν ό χ. Υπουργός μάς λέγη, ότι 
θά φέρη νομοσχέδιον διά τήν επαγγελματικήν εχπαίδευσιν. Δέν δύναται 
νά είναι διευθυντής τής έπαγγελματιχής έχπαιδεύσεως ό εμποριολόγος χ. 
Λυμπερόπουλος τόν όποιον εκτιμώ. Σήμερον δέ πρέπει νά φηφίζωμεν 
προσωπιχάς διατάξεις.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Ύ π. Βιομ.). Αναγνωρίζω τήν πείραν χαί τό 
πνεύμα σας. Αυτήν τήν στιγμήν δέον νά ταχτοποιήσωμεν τήν θέσιν τού 
εκτάκτου υπαλλήλου χ. Λυμπεροπούλου 6 όποιος υπηρετεί άπό 12ετίας 
χαί όστις είναι άνθρωπος μ έ γνώσεις χαί πείραν. Δ ιά νόμου τού εϊχεν 
άνατεθή ή έπιθεώρησις έπαγγελματιχής έχπαιδεύσεως.

Α. Βουλόδημος. Άπό τού 1926 αγωνίζομαι χα ί έχω μελετήσει τά θέ
ματα τής έπαγγελματιχής έχπαιδεύσεως, έχω δέ πρός τούτο μεταβή χαί 
πολλάχις εις τήν Ευρώπην. Επιμένω έπί τού ζητήματος τούτου.

Υπάρχουν οί υπάλληλοι τών λιμνών οί όποιοι υπηρετούν ως έκτακτοι 
έπί 15 κα ί πλέον έτη, έργαζόμενοι ύπό σχληροτάτας συνθήχας.

Π αρακαλώ χ. Υπουργέ, νά δεχθήτε τήν διάταξιν «περί μονιμοποιήσε- 
ώς» των, διότι ούδεμίαν έπιφέρει έπιβάρυνσιν εις τόν προϋπολογισμόν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομ.). Αναγνωρίζω τό δίκαιον τού 
αιτήματος σας άλλά λυπούμαι ότι έπί τού παρόντος εύρίσκομαι έν αδυ
ναμία νά τό ικανοποιήσω. Τό Ύπουργεΐον Οικονομικών, έχ τών 105 
έχτάχτων υπαλλήλων μάς έπέτρεφε νά μονιμοποιήσωμεν μόνον 56.

Μ. Χλουβεράκης. Τό νομοσχέδιον, ως κατετέθη, ταχτοποιεί μικρόν 
αριθμόν υπαλλήλων οί όποιοι αποτελούν τήν σπονδυλικήν στήλην τού 
Υπουργείου Βιομηχανίας. Βεβαίως όλαι αί προτεινόμεναι τροπολογίαι 
είναι δίχαιαι χαί λογιχαί, άλλά έχουν τήν θέσιν των είς τόν Οργανισμόν 
τοΰ Υπουργείου. Τό νομοσχέδιον πρέπει νά φηφισθή ώς έτροπολογήθη 
ύπό τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, χωρίς νά γίνη χαμμία τροπολο
γία.

Έάν γίνη χαί μία δεχτή, τότε πρέπει νά γίνουν όλαι.
Πρόεδρος. Δέν δύναμαι έγώ νά δεχθώ τροπολογίας αί όποϊαι προχα- 

λοΰν έπιβάρυνσιν τού προϋπολογισμού χαί δέν συνοδεύονται άπό έχθεσιν 
τού Γεν. Λογιστηρίου συμφώνως πρός έπιταγήν τού Συντάγματος.

Ό  χ. Ε . Ζαννής, διαμαρτύρεται διά τά  λεχθέντα ύπό τού χ. Π ροέ
δρου.
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Ν. Μπακόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δέν έχω υποβάλει καμμίαν 
τροπολογίαν, αλλά επικροτώ απολύτως την άποφιν τοΰ χ. Υπουργού 
τής Βιομηχανίας, όσον αφορά τήν προσθήκην, διά τόν χ. Λυμπερόπου- 
λον. Έδώ  συμβαίνει κάποια σύγχυσις. Δεν πρόκειται περί τροπολογίας 
αλλά περί προσθήκης, εις τό κείμενον τοΰ νόμου, γενομένης από τόν 
αρμόδιον Υπουργόν. Αλλά δέν ευσταθεί κα ί τό παράπονον τοΰ κ. συνα
δέλφου, τό έκφρασθέν κατά τοΰ κ. Προέδρου τής Βουλής, επειδή εΐπεν 
ότι δέν θά έπιτρέφη τροπολογίας προκαλούσας δαπάνην. Τό παράπονον 
είναι άδικον κα ί νομικώς ασταθές, διότι τό Σύνταγμα ορίζει ότι καμμία 
διάταξις συνεπαγόμενη δαπάνην, δέν τίθεται υπό συζήτησιν εάν δέν συνο
δεύεται από έκθεσιν τοΰ Γενικού Λογιστηρίου. Επομένως ό Πρόεδρος 
τής Βουλής έζεπλήρωσε πιστώς τό καθήκον πού επιβάλλει τό Σύνταγμα. 
Διά τήν προσθήκην τήν άφορώσαν τόν κ. Λυμπερόπουλον υπάρχει έκθε- 
σις τού Γενικού Λογιστηρίου. Επομένως τυπικόν κώλυμα δέν ύφίσταται. 
Μένει τό ουσιαστικόν μέρος. Ό  κ. Υπουργός έπλεξε τό έγκώμιον τού 
υπαλλήλου αύτοΰ όχι διά νά έξυπηρετήση τό προσωπικόν συμφέρον τοΰ 
υπαλλήλου, αλλά διά νά έξυπηρετήση τό συμφέρον τού Υπουργείου. Δυ
στυχώς κύριοι βουλευταί, εις όλα τά Υπουργεία έχομεν έλλειφιν επιτε
λικών υπαλλήλων. Κ α ί ερωτώ: Τήν στιγμήν κ α θ ’ ήν ό υπάλληλος 
αυτός υπηρετεί επί 12 συνεχή έτη, κ α ί υπάρχει απόλυτος άναγνώρισις 
κα ί από τήν Αμερικανικήν Αποστολήν κ α ί από τά μέλη τής Κοινοβου
λευτικής Επιτροπής κα ί από τόν Υπουργόν ότι πρόκειται περί σπανίου 
καί Ικανού υπαλλήλου, διαθέτοντος πείραν κα ί προσόντα, εάν είναι έπι- 
τετραμμένον νά τόν παραγνώριση ό Υπουργός κα ί νά μή ζητήση νά τόν 
διατηρήση. Δέν τοΰ παρέχομεν κανέν προνόμιον. Κ α τ ’ άπόσπασιν υπηρε
τεί κα ί εάν φύγη α π ’ εκεί θά επανέλθει είς τό Ύπουργεϊον Παιδείας.

Μ. Χλουβεράκης. Δέν πρόκειται περί ούδενός άλλου, αλλά περί τής 
προαγωγής είς διευθυντήν.

Ό  κ. Κ. Χριστόπουλος υποστηρίζει τήν προταθεΐσαν υπό τού κ. Ίντζέ 
τροπολογίαν, λέγων ότι αφορά υπάλληλον Ικανώτατον χαί πτυχιούχον, 
ΰπηρετούντα από τού 1945 κα ί ύπαγόμενον είς τό άρθρον 1 τού νόμου 
751.

Π αρακαλεϊ τόν κ. Υπουργόν, όπως άποδεχθή τήν τροπολογίαν, ή 
όποιαν ούδεμίαν προκαλεϊ επιβάρυνσιν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομ.). Δέν είναι δυνατόν χ. συνάδελ
φε, νά δημιουργήσωμεν προνόμια είς βάρος άλλων υπαλλήλων. Ήμπο- 
ρεΐ, κα ί τό παραδέχομαι νά είναι ικανός, αλλά ύπηρέτησεν είς διαφόρους 
επιτροπάς κα ί είς τήν υπηρεσίαν άπογραφών.
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Κ. Χριστόπουλος. Κύριε Υπουργέ, τό νομοσχέδιου σας βασίζεται επί 
ηθικών κριτηρίων. Ασχέτως αν είχε τήν ατυχίαν νά πληρώνεται άπό  
έκτακτον λογαριασμόν νομίζω, ότι πρέπει νά δεχθήτε τήν τροπολογίαν, 
διότι βασίζεται κα ί αυτή επί ηθικών κριτηρίων.

Ό  κ. Ν. Άσκούτσης παρακαλεϊ τόν κ. Υπουργόν όπως άποδεχθή τήν 
γενομένην προσθήκην υπό τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, εις τήν πα
ράγραφον 1 τοΰ άρθρου 2, έχουσαν ώς εξής: «καί εφόσον δέν θίγεται ή 
άρχαιότης τών ΰπηρετούντων μονίμων γραφέων α' τάξεως, κεκτημένων 
τά αυτά προσόντα».

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομ.). Δέχομαι τήν τροπολογίαν 
αυτήν μέ τήν προσθήκην εις τό τέλος τών λέξεων κατά  τήν δημοσίευσιν 
τοΰ παρόντος νόμου.

Ό  κ. Ν. Ζορμπάς υποστηρίζει τροπολογίαν περί έντάξεως υπαλλή
λων τής υπηρεσίας Μεταλλείων κα ί τονίζει ότι, εφόσον ό κ. Υπουργός 
δέχεται τάς δύο τροπολογίας περί τού ιατρού κα ί τοΰ έπιθεωρητοΰ 
έκπαιδεύσεως, επιβάλλεται νά δεχθή κα ί τήν δικαίαν αυτήν τροπολογίαν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομ.). Δέν είμαι διατεθειμένος νά δε
χθώ καμμίαν τροπολογίαν.

Ό  κ. Γ . Μόδης παρατηρεί, ότι είναι καιρός νά γίνη σκέφις διά τήν 
περιστολήν τών δημοσίων υπηρεσιών. Είς όλα τά Υπουργεία, λέγει, 
υπάρχουν πολλοί αργόσχολοι υπάλληλοι κα ί πρέπει αύτό τό κακόν νά 
σταματήση. "Οσον αφορά τό ζήτημα τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως 
πρέπει νά τοποθετηθή είς τό γενικόν πλαίσιον τής όλης έκπαιδεύσεως.

Ό  κ. Θ. Χαβίνης υπεραμύνεται τής τροπολογίας τής προταθείσης 
υπό τοΰ κ. Ίντζέ, τονίζων ότι είναι δικαία κα ί λογική. Δέν είναι δυνα
τόν, λέγει οί υπάλληλοι νά κρίνωνται μέ δύο μέτρα κα ί δύο σταθμά κα ί 
είς άλλα Υπουργεία νά προσλαμβάνωνται μ έ άνωτέρους βαθμούς κ α ί είς 
άλλα μέ κατωτέρους, έχοντες τά αυτά προσόντα. Αναφέρει πρόσληφιν 
υπαλλήλων παρά τού Υπουργείου Οικονομικών μ έ τόν βαθμόν τού 
γραμματέως.

Γ . Γρηγορίου (Τ φ . Οίκ.). Κύριε συνάδελφε, πρόκειται περί περιφε
ρειακών υπαλλήλων, κα ί είναι γνωστόν ότι οί διπλωματούχοι δέν δέχο
νται διορισμόν είς τάς έπαρχίας μ έ βαθμόν γραφέως.

Π. Κερασσιώτης. Τό νομοσχέδιου έξητάσθη άπό πάσης πλευράς υπό 
τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κα ί άπερρίφθησαν 25 περίπου προσω- 
πικαί διατάξεις. °Οσον αφορά τήν περιστολήν, περί τής όποιας ώμίλησεν 
ό κ. Μόδης δέν είναι δυνατόν νά γίνη περαιτέρω περιστολή. Τό Υπουρ
γείου Βιομηχανίας έχει 30.000 έγγραφα περισσότερα τού Υπουργείου
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Εμπορίου κ α τ ’ έτος καί, είς τό Υπουργείου Εμπορίου υπηρετούν 2.835  
υπάλληλοι έναντι 512 τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας. Επομένως δέν έγι
νε καμμιά πρόσληφις περιττού προσωπικού. "Οσον αφορά τήν περίπτωσιν 
τού κ. Λυμπεροπούλου είναι δικαία, διότι μ έ ζέσιν κα ί μέ ζήλον εργάζε
ται επ ί 12 συνεχή έτη είς την επαγγελματικήν έκπαίδευσιν, καί, δέν 
υπάρχει άλλος κατάλληλος νά τόν διαδεχθή.

Κ. Μπέλλας. Αναγνωρίζουμε, κ. Υπουργέ, ότι ήτο δυσχερής ή προ- 
σπάθειά σας. Ώ ς τόσον διαμαρτυρόμεθα, διότι διά τού νομοσχεδίου ούδε- 
μία προβλέπεται μονιμοποίησις υπαλλήλων, ΰπηρετούντων είς τήν Β. 
Ελλάδα.

Γ . Σΐμος. Κύριοι συνάδελφοι. Τό παρόν νομοσχέδιον αφορά ένταξιν 
εκτάκτων υπαλλήλων είς όργανικάς θέσεις μονίμων είς τό Υπουργείου 
Βιομηχανίας. Νομίζω ότι εφ’ όσον τό Υπουργείου Βιομηχανίας είχεν 
ανάγκην νά προσλάβη υπαλλήλους πρέπει νά προσλάβη τοιούτους εκ τού 
εκτάκτου προσωπικού. Δ ιά τό νομοσχέδιον αύτό ύπήρχον εκατό τροπο- 
λογίαι περίπου. Μόλον ότι τό έπεξεργασθήκαμεν έντατικώς είς τήν κοι
νοβουλευτικήν επιτροπήν δέν νομίζω ότι φέραμε είς τήν Βουλήν ένα τέ
λειον νομοσχέδιον. Κ α ί αυτό είναι φυσικόν. Θέλω νά μιλήσω σέ ένα ση
μείου του όμως. Χθές ό κ. Υπουργός τής Βιομηχανίας έδήλωσεν ότι 
εντός τών ημερών θά φέρη νομοσχέδιον τό όποιον θά άντιμετωπίζη όλας 
τάς πλευράς τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως. Ύπεστήριζα χθές, ότι 
δέν είναι δυνατόν νά μερικεύομε τό θέμα κα ί νά τό αντιμετωπίζουμε κα
τά τμήματα. Χθές φηφίσαμε αύξησιν τάξεων, σήμερα μέ τό υπό κρίσιν 
νομοσχέδιου ερχόμεθα νά έντάξωμεν εκ τών προτέρων επικεφαλής τής 
νυκτερινής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως ένα πρόσωπον. Τούτο δέν είναι 
ορθόν. Πρίν άποφασίσωμε τήν διόρθωσιν τών σχολών άποφασίζομεν διά  
τόν επ ί κεφαλής. Παρακαλώ τόν κ. Υπουργόν όπως άκολουθήση τό 
πνεύμα τής χθεσινής του δηλώσεως. Άρκούμαι είς τήν δήλωσίν του ότι 
πρόκειται περί εξαιρετικού υπαλλήλου, άλλά αύτό δέν σημαίνει ότι είναι 
κα ί κατάλληλος δ ι ’ αύτήν τήν θέσιν. Θά παρακαλέσω τόν κ. Υπουργό 
νά μήν έπιμένη είς αύτήν τήν έσφαλμένην άποφιν, άλλά νά φέρη ταχέως 
ένα νομοσχέδιον πού νά άντιμετωπίζη ολόκληρον τό θέμα κα ί τότε νά 
άποφασίσωμεν, άναλόγως τής μορφής πού θά δώσωμεν είς τά σχολεία, 
καί διά τόν επί κεφαλής.

Σ. Τσιαπάρας. Κύριε Πρόεδρε νά τεθή είς φηφοφορίαν.
Μ. Γαληνός. Κύριε Πρόεδρε έπιχειρείται ή φήφισις τού νομοσχεδίου 

έν άγνοια τού περιεχομένου υπό τών βουλευτών. Τό νομοσχέδιον τό 
όποιον μάς διενεμήθη είναι τελείως διάφορον μ έ αύτό πού φηφίζομε. Δέν
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είναι δυνατόν νά γίνωνται δεχτά νομοσχέδια υπό τών βουλευτών χωρίς 
προηγουμένως νά έχουν μελετηθή π αρ ’ αυτών. Είναι αδύνατον νά δώσω  
ψήφον είς τό υπό χρίσιν νομοσχέδιον. Δέν γνωρίζω τόν άνθρωπον πού θά 
ήγηθή μιας υπηρεσίας ή οποία θά άσχήση επίδρασιν επί τής ζωής του 
τόπου. Φρονώ όμως ότι τοιαύτα νομοσχέδια δέν πρέπει νά συζητώνται 
είς μίαν μόνην συζήτησιν άλλά είς δύο. Παραχαλώ τόν χ. Υπουργόν 
όπως δεχθή τήν πρότασίν μου.

Γ . ΆθανασιάΒης-Νόβας (Υπ. Βιομ.). Είναι ή μόνη τροπολογία ή 
οποία ύπεστηρίχθη υπό τοΰ Υπουργού. Η μείς επιμένομεν υπέρ τής π α
ραμονής τής τροπολογίας. Τό νομοσχέδιον είναι εντελώς υπηρεσιακόν. 
"Ανευ διοιχητιχής όργανώσεως δέν δύναται νά μείνη τό Ύπουργεϊον Β ιο
μηχανίας.

Π. Εύριπαϊος. Κύριε Υπουργέ βλέπω τροπολογίαν ΰπογεγραμμένην 
υπό τού χ. Γχλαβάνη περί δημιουργίας τμήματος σμύριδος.

Γ . ΆθανασιάΒης-Νόβας (Ύ π. Βιομ.). Τήν άπέρριψεν ή επιτροπή.
Κ. Βενέτης. ’Ήθελα νά έρωτήσω, ή Κυβέρνησις χαί ή Βουλή αντιμε

τωπίζει τήν ταχτοποίησιν χαί μονιμοποίησιν τών υπαλλήλων όλων τών 
υπηρεσιών ή μόνον διά τό Ύπουργεϊον Βιομηχανίας;

Τό Ύπουργεϊον Γεωργίας δέν έχει υπαλλήλους, διότι τό Ύπουργεϊον 
Οίχονομιχών δέν ένέχρινε τάς άπαιτουμένας πιστώσεις. Τοιουτοτρόπως ή 
ύπαιθρος υποφέρει. Αί χεντριχαί ΰπηρεσίαι τών Υπουργείων είναι υπερ
πλήρεις άπό υπαλλήλους ενώ ή ύπαιθρος είναι έγχαταλελειμένη.

Διερωτώμαι μέχρι πότε θά άνεχώμεθα τήν χατάστασιν αυτήν. Πρέπει 
νά άντιμετωπίσωμεν τό ύπαλληλιχόν ζήτημα άπό γενιχής πλευράς.

Δ. Χατζηγιάννης. Δέν θά είσέλθω, χ. Πρόεδρε, είς τήν ουσίαν τού 
συζητουμένου νομοσχεδίου. Έζήτησα τόν λόγον διά τό παρεμπίπτον ζή
τημα πού προέχυψε χατά τήν γενομένην συζήτησιν, αφορά δέ ουσιώδη 
διχαιώματα τού Σώματος. Δύο είναι οί αρμόδιοι είς τήν υποβολήν είς 
τήν Βουλήν προτάσεων νόμων, α) ή Κυβέρνησις διά τών αρμοδίων 
Υπουργών της χαί β) ή Βουλή διά τών μελών της. "Οταν προχαλήται 
επιβάρυνσις τού προϋπολογισμού, πάσα πρότασις νόμου ύποβαλομένη 
υπό Υπουργού πρέπει νά συνοδεύεται υπό έχθέσεως τού Γενιχού Λογι
στηρίου, ύποβαλομένη δέ υπό τής Βουλής διαβιβάζεται είς τό Γενιχόν 
Αογιστήριον, ινα ύποβάλη τήν εχθεσίν του εντός 15 ημερών. "Αν σιγήση 
ή πρότασις νόμου συζητεϊται χα ί άνευ τής έχθέσεως. Τό αυτό ισχύει χαί 
διά τάς τροπολογίας, εφ' όσον όμως τό ζητήσουν οί αρμόδιοι Υπουργοί. 
Άλλά δέν άνήχει είς τήν διάθεσιν τών Υπουργών νά ματαιώσουν τήν νο
μοθετικήν πρωτοβουλίαν τής Βουλής. "Αν ζητήσουν έχθεσιν, δέν άπορρί-
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πτεται ώς απαράδεχτος ή βουλευτική τροπολογία. Αναβάλλεται ή συζή- 
τησις τού σχετικού νομοσχεδίου επί τρεις ημέρας, ΐνα άποφανθή δι ’ εκθέ- 
σεως κα ί τό Λογιστήριον. Μ ετά τρεις ημέρας ή τροπολογία συζητείται 
καί αν ευ εκθέσεως τοϋ Λογιστηρίου. Συνεπώς ή νομοθετική πρωτοβουλία 
τής Βουλής είναι χαί συνταγματικώς χατωχυρωμένη · κ α ί νά μή χωρή 
τοΰ λοιπού άμφισβήτησις (Χειροκροτήματα).

Β. Τσαπόγας. Κύριοι συνάδελφοι, ή εκτασις που ελαβεν ή συζήτησις, 
καί τό πλήθος τών τροπολογιών μ έ έφεραν είς τό βήμα. Νομίζω ότι δέν 
είναι ικανοποιητικόν νά μή βλέπωμεν ούδεμίαν άλλην πρότασιν νόμου 
παρά διά τήν χορήγησιν φήφου είς τάς γυναίκας κα ί άλλας μή ουσιώ
δεις.

Έπίστευα ότι θά ήρχετο πρότασις νόμου εκ τών βουλευτών άμφοτέ- 
ρων τών πτερύγων επιδιώκουσα τήν λύσιν τοΰ δημοσιοϋπαλληλικού προ
βλήματος. Έφ ’ όσον ό Συναγερμός απέχει εκ τών εργασιών τής Βουλής, 
δέν είναι δυνατόν νά καταστή γονιμώτερον τό έργον μας. Χρέος έχομεν 
νά φηφίσωμεν νόμον διά τού όποιου θά έπετυγχάνετο ή εκκαθάρισις τών 
δημοσίων υπαλλήλων, χαί νά απολυθούν τό ένα τέταρτον ε ξ  αυτών. Τοι
ουτοτρόπως ο'ι άπομένοντες θά ικανοποιηθούν καλλίτερα οίκονομικώς 
άπό σήμερον κα ί θά εργάζωνται μ έ περισσότερον ζήλον. Ή  εκκαθάρισις 
θά γίνη επί τή βάσει κριτηρίων Ιχανότητος χ α ί ήθους, χαί νά 
τά κομματικά κριτήρια. Νομίζω ότι άνευ έξυγιάνσεως τών δημοσίων 
υπηρεσιών, ούδεμία άνόρθωσις είναι δυνατόν νά γίνη είς τόν τόπον μας. 
Ή  κατοχή κα ί ή πενταετής κομματική κραιπάλη συναλλαγής έφθειρε τάς 
δημοσίας υπηρεσίας. Κακοσμία εξέρχεται εξ  αυτών. Πρέπει εντός τριμή
νου νά γίνη τό έργον τής εκκαθαρίσεως τών δημοσίων υπαλλήλων. Τοι
ουτοτρόπως θά γίνη έπέχτασις τών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είς τούς 
άγρότας πράγμα τό όποιον ύπεσχέθη ή Κυβέρνησις άλλά τό ελησμόνη- 
σεν.

Γ . Παλλάσκας. Κύριοι συνάδελφοι ήμουν μέλος τής Κοινοβουλευ
τικής Επιτροπής. Τό νομοσχέδιον άπησχόλησε τήν επιτροπήν είς δύο 
πολύωρους συνεδριάσεις. Έζήτησα άπό τόν κ. Υπουργόν κα ί εγένετο σύ- 
σκεφις χθές είς τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας ϊνα κατατοπισθώμεν επί 
διαφόρων διατάξεων τού νομοσχεδίου. Π αρά τόν σεβασμόν κα ί τήν εκτί- 
μησιν πού τρέφω πρός τόν κ. Υπουργόν τής Βιομηχανίας δηλώ ότι ώς 
κατετέθη τό νομοσχέδιον ήτο άπαράδεκτον. Δέν πρέπει νομοσχέδια μέ  
προσωπικόν χαρακτήρα νά έμφανίζωνται είς τήν Βουλήν. Π .χ . ή διάτα- 
ξις τού άρθρου 3 τού υπό κρίσιν νομοσχεδίου λέγει τά  εξής: (Αναγινώ- 
σκει). Είναι φανερόν ότι πρόκειται δ ι ’ ένα υπάλληλον. Κ α ί ερωτώ διατί
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δέν ήδυνήθη ούτος νά ενταχθή δπως κα ί οι άλλοι έκτακτοι υπάλληλοι, 
αλλά νά γίνεται ειδική μνεία δ ι ’ αυτόν; Εις άλλας υπηρεσίας μετά 6ετή 
υπηρεσίαν γίνονται τμηματάρχαι;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Είναι επί συμβάσει ό υπάλ
ληλος αυτός καί παίρνει περισσότερον μισθόν άπό δτι θά πάρη τώρα. Τό 
Γενικόν Λογιστήριον προθυμότατα έδωσε τήν έγκρισίν του. Πρόκειται 
περί πτυχιούχου κα ί ίκανωτάτου υπαλλήλου. Δέν είναι δυνατόν ή υπηρε
σία καυσίμων, μία σπουδαιότατη υπηρεσία νά διοικήται άπό εκτάκτους 
υπαλλήλους. Έχομεν άνάγκην 200 υπαλλήλων διά τήν δραστηριότητα 
τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας. Δ ιά τοΰ νομοσχεδίου δέν δημιουργοϋμεν 
δαπάνας άλλά τάς περιορίζομεν. Άπό 105 υπαλλήλους θά έντάξωμεν 
μόνον 56.

Γ . Παλλάσκας. Ένόμισεν ό κ. Υπουργός δτι τόν θεωρώ υπεύθυνον 
διά τήν διάταξιν αυτήν. Δέν είναι ορθόν τούτο. "Οταν έζήτησα τήν σύ- 
σκεφιν τό έκαμα διότι τρέφω άμέριστον έκτίμησιν εις τόν κ. Υπουργόν 
τής Βιομηχανίας κα ί ήθελα νά τόν προστατεύσω. Είναι γνωστή ή καλω- 
σύνη του. *Αν θελήση δμως νά ζητήση περισσοτέρας πληροφορίας περί 
τού άτόμου αύτού θά άπογοητευθή. Ούδείς άλλος είναι κατάλληλος διά 
τήν υπηρεσίαν καυσίμων; Νομίζω δτι κ α ί άλλοι υπάλληλοι πτυχιούχοι 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν εις τήν υπηρεσία καυσίμων. Π ολλοί εκ τών 
κ. συναδέλφων έπλεξαν τό εγκώμιον διά τόν υπάλληλον αυτόν. Π αρα
καλώ νά ζητήσουν πληροφορίες πού είργάζετο πρίν νά τοποθετηθή είς τό 
Ύπουργεΐον Βιομηχανίας κα ί διατί έφυγεν άπό τόν Όργανισμόν αυτόν. 
Έάν μάθουν αυτά άσφαλώς δέν θά έπιμείνουν είς τήν διάταξιν αυτήν. 
Ωσαύτως ή έκθεσις τού ΑΣΔΎ λέγει τά εξής (άναγινώσκει).

Τό νομοσχέδιον τό έπεξειργάσθημεν μ έ ιδιαιτέραν προσοχήν. "Οπως 
τό φέραμεν τροποποιημένον πρέπει νά φηφισθή κ α ί νά μή ΰπάρχη άντίρ- 
ρησις. Οίαδήποτε άλλη τροπολογία είναι άπαράδεκτος. Κ ατά  τήν συζή- 
τησιν τού νομοσχεδίου είς τήν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν πολλαί τρο- 
πολογίαι μάς έτέθησαν ύπ’ δφιν δπως π.χ. τροπολογία, ή οποία άφεώ- 
ρα τήν διατήρησιν τών άδειών έλευθέρας κυκλοφορίας είς τά αυτοκίνητα 
τών υπαλλήλων τού Υπουργείου Μεταφορών ο'ι όποιοι μετετάγησαν είς 
τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας, τροπολογία διά τήν πρόσληφιν ενός ιατρού 
κ.λ.π. Ή  Βουλή πρέπει νά μή φηφίση τό νομοσχέδιον μ έ τήν προσθήκην 
τής διατάξεως αυτής. Έάν είναι κατάλληλος ό υπάλληλος αυτός νομίζω 
δτι μ έ άλλον τρόπον δύναται νά τόν τακτοποιήση 6 κ. Υπουργός.

Α. Πάλλης. Νομίζω δτι κάμνετε σύγχυσιν κ. συνάδελφε. Δέν πρόκει
ται δι ’ αυτόν πού όμιλεΐτε.
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Γ . Παλλάσκας. Νομίζω, δτι δέν πρέπει νά τεθή τοιαύτη διάταξις διά  
τόν υπάλληλον τών καυσίμων, άλλά νά ίσχύση δ,τι ισχύει δ ι ’ δλους τούς 
δημοσίους υπαλλήλους. Αδυνατώ νά πιστεύω δτι δέν είνε δυνατόν νά 
εΰρεθή άλλος υπάλληλος είς τό Ύπουργεΐον κατάλληλος, διά νά κατα- 
λάβη την θέσιν αυτήν.

Παρακαλώ τόν κ. Υπουργόν νά μήν έπιμείνη επί τής διατάξεως 
αυτής, διότι άλλως θά καταψηφίσω τό νομοσχέδιου.

I. Γιαννιδάκης. Κύριοι βουλευταί, ασφαλώς ό κ. Υπουργός Βιομηχα
νίας θεωρεί σκόπιμου νά τακτοποιήση τάς κεντρικάς υπηρεσίας τοΰ νεο- 
συσταθέντος Υπουργείου Βιομηχανίας. Πρό ολίγου δμως κατά τήν κα- 
τάθεσιν σχετικού νομοσχεδίου μάς είπε ό κ. Υπουργός, δτι πρέπει είς 
τήν επαρχίαν νά δημιουργηθή βιομηχανία ικανή διά νά άναζωογονήση 
τήν έθνικήν οικονομίαν τής χώρας. Σύμφωνα μ έ αυτά τά όποια εϊπεν ό 
κ. Υπουργός, θά έπρεπε νά στρέψη τήν προσοχήν του διά τήν άναδιορ- 
γάνωσιν τών υπηρεσιών τών επαρχιών κα ί δχι τών κεντρικών υπηρε
σιών. Τό Ύπουργεΐον Εμπορίου έχει 2.500 υπαλλήλους κα ί δ ι ’ αυτό 
παρατηρεΐται τό φαινόμενου, οί υπάλληλοι τοΰ Υπουργείου τούτου, νά 
άναλίσκωνται είς συζητήσεις εκτός τής υπηρεσίας.

Νομίζω, δτι δέν πρέπει νά άποσπώνται υπάλληλοι άπό τό Ύπουρ
γεΐον Π αιδείας είς τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας. Οΰτε πρέπει νά έπιμείνη 
ό κ. Υπουργός είς τήν περίπτωσιν τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 3. 
Διότι έφ’ δσον έπιμένει ό κ. Υπουργός, τότε νά γίνη κ α τ ’ άρχήν δεκτόν 
τό νομϋσχέδιον κα ί νά άναβάλωμεν τήν κ α τ ’ άρθρον συζήτησιν, διά νά 
δοθή καιρός είς τήν Βουλήν νά μελετήση τάς διατάζεις του αύτάς.

Νομίζω κ. Υπουργέ δτι δέν πρέπει νά καθιερώσητε τήν άρχήν αυτήν, 
έστω κα ί άν πρόκειται περί καλού κ α ί ηθικού υπαλλήλου, δπως λέγετε. 
’Άλλως τε υπάρχει κ α ί ή έκθεσις τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου, τήν όποιαν 
πρέπει νά λάβωμεν ύπ ’ δψει μας.

Ν. Μπακόπουλος. Ή  έκθεσις τού Γενικού Λογιστηρίου είναι απλώς 
καί μόνον διά νά διαφωτισθή ή Βουλή.

I. Γιαννιδάκης. Ό  Ελληνικός Λ αός μάς έστειλεν έδώ διά νά ΰπερα- 
σπίσωμεν τά συμφέροντά του κα ί τά  2 /3  τών συζητήσεων είνε διά νά κα- 
τοχυρώσωμεν υπαλληλικά ζητήματα.

Π. Κερασσώτης. Κ α ί οί υπάλληλοι είνε Ελληνικός Λαός.
I. Γιαννιδάκης. Νομίζω, δτι πρέπει νά γίνη μ ία έκκαθάρισις, ένας 

ηθικός καθαρμός τών δημοσίων υπαλλήλων.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Κύριοι βουλευταί, δέν είνε 

τής παρούσης στιγμής νά συζητήσωμεν τό ζήτημα τών δημοσίων υπαλ
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λήλων. Άλλά νομίζω, δτι δέν πρέπει νά άφήσωμεν νά δημιουργηθή ή 
έντύπωσις εξ  όσων είπεν ό άρτι χατελθών τού Βήματος, δτι υπάρχει σα
πίλα εις τούς δημοσίους υπαλλήλους. Διότι οί δημόσιοι υπάλληλοι κα ί 
ήθος έχουν χαί εργατικότητα επιδεικνύουν (χειροκροτήματα). Δ ι’ αυτό 
όφείλομεν νά άναμετρώμεν αυτά τά όποια λέγονται. Κ α ί είμαι υποχρεω
μένος νά ΰπερασπισθώ τούς δημοσίους υπαλλήλους, οί όποιοι μέ θυσίας 
έκτελοΰν τό καθήκον των.

Π. Κερασσώτης. Ό  υπάλληλος αυτός εναντίον τοϋ οποίου έβαλεν ό 
προλαλήσας κ. Γιαννιδάκης είναι εκείνος ό όποιος άνέλαβε κα ί διεφώτι- 
σε τόν Αμερικανόν εκπρόσωπον διά τήν διάθεσιν εντός δύο μηνών
2.500.000 δολλαρίων, τά όποια άλλως θά έπήγαιναν εις άλλην χώραν, 
πράγμα τό όποιον ούδείς άλλος υπάλληλος άνέλαβε νά πράξη.

Μ. Χλουβεράκης. Κύριε Πρόεδρε, όρθώς είπεν ό κ. Υπουργός, δτι 
δέν δυνάμεθα νά σπιλώσωμεν δλους τούς δημοσίους υπαλλήλους, οί 
όποιοι κατά γενικήν ομολογίαν έκτελοΰν τό καθήκον των.

I. Γιαννιδάκης. Είπα, δτι ή Κυβέρνησις πρέπει νά εκκαθάριση τήν 
μερίδα εκείνην τών δημοσίων υπαλλήλων, ή όποία δέν έκτελεΐ τό 
καθήκον της κα ί δέν είπα δι ’ δλους τούς δημοσίους υπαλλήλους.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Κύριοι βουλευταί, αποσύρω  
τήν διάταξιν ή όποία αφορά τήν τακτοποίησιν τοΰ υπαλλήλου τών καυσί
μων. Επιμένω δμως εις τήν διατήρησιν τής διατάξεως, ή όποία αφορά 
τήν τοποθέτησιν ενός ιατρού εις τό Ύπουργεϊον Βιομηχανίας, διότι δέν 
υπάρχει ιατρός εις τό ύπουργεϊον τούτο, δπως επίσης επιμένω κα ί εις 
τήν διατήρησιν τής διατάξεως διά τήν επαγγελματικήν έκπαίδευσιν.

Α. Βουλόδημος. Κύριε Πρόεδρε, τόν λόγον.
Ν. Μπακόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δτι έτελείωσεν ή συζήτησις 

επί τού νομοσχεδίου. Ό  συνάδελφος ό όποιος ζητεί νά όμιλήση, ώμίλησε 
καί διά δευτέραν φοράν κα ί ήδη θέλει νά όμιλήση διά τρίτην φοράν. Δέν 
είναι δυνατόν νά τυραννήται ή Βουλήν κ α τ ’ αυτόν τόν τροπον.

Α. Βουλόδημος. Κύριε Πρόεδρε, τόν λόγον (Φωναί-διαμαρτυρία).
Σ. Τσιαπάρας. Κύριε Πρόεδρε, νά τεθή εις φηφοφορίαν.
Θ. Άνδρεάδης. Κύριε Πρόεδρε, ή διάταξ’ις ή όποία αφορά τόν ιατρόν 

δέν επιφέρει καμμίαν δαπάνην, δεδομένου δτι ό ιατρός αυτός εργάζεται 
έπί ΙΟετίαν εις τό Ύπουργεϊον Εμπορίου χα ί έφ’ δσον δέν υπάρχει 
ιατρός εις τό Ύπουργεϊον Βιομηχανίας, νομίζω, δτι ορθή είνε ή διάταξις 
αυτή κα ί πρέπει νά έγκριθή ή μετάταξις τού ιατρού.

Γ . Παλλάσκας. Πρέπει νά γνωρίζητε δμως, δτι χαταργεϊται θέσις 
μηχανικού διά νά γίνη ή μετάταξις τοΰ ιατρού.
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I. Διαμαντόπουλος. Π αρακαλώ τόν κ. Υπουργόν, όπως άποσύρη τήν 
τροπολογίαν, ή όποια αφορά τόν Ιατρόν.

Ώ ς πρός τήν άλλην τροπολογίαν διά τήν τακτοποίησιν τού υπαλλή
λου τών καυσίμων, ήκούσαμεν όλοι ότι πρόκειται περί άρίστου υπαλλή
λου, ό όποιος προσέφερεν υπηρεσίας. Επομένως δέν πρόκειται περί προ
σωπικής διατάξεως, άλλά περί προσωπικού πολέμου.

Α. Βουλόδημος. Κύριοι βουλευταί , θλίβομαι, διότι δέν άντελήφθητε 
τήν ύπόθεσιν αυτήν κα ί δέν θέλετε νά όμιλήσωμεν επί ενός τόσον σοβα
ρού θέματος.

Ούδείς ήμφισβήτησε τήν τιμιότητα τού υπαλλήλου διά τόν όποιον 
έτέθη ή διάταξις αυτή, άλλά μ έ τήν εξέλιξιν τήν όποιαν έχει σήμερον ή 
επιστήμη, δέν είνε δυνατόν καθηγητής τής Εμποριολογίας νά γίνη επιθε
ωρητής τεχνικών σχολείων. Π ώς θά γίνη επιθεωρητής τεχνικών σχολεί
ων, χωρίς νά έχη τεχνικάς γνώσεις;

Είμαι υποχρεωμένος νά σάς εΐπω, ότι ή επαγγελματική εκπαίδευσις 
όχι μόνον χωλαίνει, άλλά δέν υπάρχει καθόλου. Έάν ό κ. Υπουργός 
μού έλεγεν, ότι ό κ. Λυμπερόπουλος πρόκειται νά γίνη Επιθεωρητής 
Εμπορικής Έκπαιδεύσεως θά έλεγον εύγε. Π ώς όμως είναι δυνατόν νά 
γίνη τής επαγγελματικής έκπαιδεύσεως, έφ’ όσον δέν έχει τά τεχνικά 
προσόντα;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Κύριε συνάδελφε, ό υπάλλη
λος αυτός υπηρετεί εύδοκίμως επί μίαν 1 δετίαν. Δέν μπορούμε νά τόν 
άδικήσωμεν.

Α. Βουλόδημος. Αημιουργούμεν κύριοι Τεχνικάς Σχολάς, έκεϊ όπου 
δέν υπάρχουν Μηχανουργεία, ώς επί παραδείγματι εις τό Καρπενήσι, 
ενώ έπρεπε, εις τάς περιφερείας αύτάς νά ίδρύωμεν μόνον γεωργικά 
Σχολεία. Κ α ί ερωτώ. Πού πάμε;

Πρέπει νά δώσωμεν προσοχήν κύριοι εις τήν Επαγγελματικήν έκπαί- 
δευσιν είς τήν όποιαν οφείλω νά σάς ομολογήσω, εγώ προσωπικώς, συ- 
νεκέντρωσα όλα μου τά ιδανικά (Χειροκροτήματα εκ τής άριστεράς). 
Πρέπει νά ψηφίζωμεν νόμους καλούς διά τήν Χώραν.

Ε . Καμινόπετρος. Τ ί ζημία κ. συνάδελφε, προέκυφεν μέχρι σήμερον 
εκ τού γεγονότος ότι ό άνθρωπος αυτός υπηρετεί επί τόσα χρόνια;

Α. Βουλόδημος. Ούδεμία. Ά λλά κ α ί ούδεμία προέκυφεν ώφέλεια.
Ε. Καμινόπετρος. Τ ί ζημιώνει, εφ’ όσον ό Υπουργός μάς είπεν, ότι 

υπηρετεί επί τόσα έτη εύδοκίμως;
Α. Βουλόδημος. Π ώς δέν ζημιώνει κ α θ ’ ήν στιγμήν όμιλούμεν περί 

συντάξεως ενός Όργανισμού.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Ό  υπάλληλος αυτός κύριοι, 
θά έπρεπε νά είχε γίνη επί τόσα χρόνια διευθυντής. Σήμερον, πού γίνε
ται ή ενταξις δέν νομίζω δτι είναι δίκαιον κα ί ορθόν νά τόν άδικήσωμεν.

Α. Βουλόδημος. Κύριοι, πρέπει νά προσέξωμεν τό θέμα τής Ε π αγ 
γελματικής Έκπαιδεύσεως.

Ε. Καμινόπετρος. "Ολα αύτά είναι σωστά κα ί άγια. Ά λλά δέν νομί
ζω, δτι θά χαθή ή Επαγγελματική Έκπαίδευσις, διότι θά εύρίσκεται με
ταξύ τών Άνωτάτων της λειτουργών, κα ί ένας υπάλληλος, ώς ό περί ου 
ό λόγος.

Λ. Λυμπέρης. Π αρακαλώ τόν κ. Υπουργόν νά μου εΐπη, εάν αποδέ
χεται τήν τροπολογίαν μου, ή οποία αφορά ώρισμένους υπαλλήλους κα ί 
ή οποία παραδόξως μετατράπη είς συζήτησιν πέριξ ενός προσώπου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Κύριε συνάδελφε, ήναγκά- 
σθην νά αποσύρω διάταξιν εγκεκριμένην άπό τό Γεν. Λογιστήριον, διότι 
πράγματι είχεν προσωπικόν χαρακτήρα. Κατόπιν τούτου, δέν δύναμαι νά 
δεχθώ ούδεμίαν προσωπικήν τροπολογίαν, κα ί παρακαλώ νά τερματισθή 
ή συζήτησις. Αποδέχομαι τάς τροπολογίας τής Κοινοβουλευτικής Ε π ι
τροπής, πλήν τοΰ άρθρου 6. Επίσης ήκουσα μετά συγκινήσεως τά ωραία 
λόγια διά τήν Επαγγελματικήν Έκπαίδευσιν. Όφείλω δμως νά τονίσω, 
δτι δέν είναι δυνατόν νά προχωρήσωμεν είς τήν άνασυγκρότησιν, εάν δέν 
στελεχωθούν αί ύπηρεσίαι. "Οσον αφορά τήν Επαγγελματικήν έκπαίδευ- 
σιν, επαναλαμβάνω θά έλθη ενώπιον τής Βουλής σχετικόν νομοσχέδιον, 
κα ί ουτω θά δοθή ευκαιρία είς τήν Εθνικήν Αντιπροσωπείαν νά μελε- 
τήση τό δλον ζητημα κα ί νά αναπτυχθούν ενός εκάστου α ί άπόφεις. 
Αύτά δμως δλα, δέν έχουν ούδεμίαν σχέσιν μ έ έναν υπάλληλον, ή πα
ραμονή τοΰ οποίου δέν πρόκειται νά βλάφη.

Πρόεδρος. Δέχεται ή Βουλή τό νομοσχέδιον;
Πολλοί βουλευταί. Μάλιστα, μάλιστα.
Πρόεδρος. Επομένως, τό νομοσχέδιον έγένετο δεκτόν.
Τινές βουλευταί εκ τής άριστεράς κα ί τοΰ Κέντρου, διαμαρτύρονται 

δτι δέν έφηφίσθη τό νομοσχέδιον κ α ί ζητούν νά γίνη φηφοφορία.
Ε. Ζαννής. Κύριε Πρόεδρε, θέλομεν νά μάθωμεν τί εφηφίσαμε.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Σ άς είπον δτι έκαμα δεκτόν 

τό νομοσχέδιον ώς ετροποποιήθη υπό τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, 
πλήν τού άρθρου 6 τής Επιτροπής. Άπησχολήθην διά τό ζήτημα αύτό 
μ έ τό Α .Σ .Δ . Υ. εάν θά τηρηθή ή αρχή τής άρχαιότητος ή αρχή τοΰ 
πτυχίου κα ί ό Αντιπρόεδρος τού Α .Σ .Δ .Υ .μοΰ είπεν, δτι θά τηρηθή ή 
αρχή τής άρχαιότητος.
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Μ. Χλουβεράκης. Ήμεϊς τό εϊχαμεν διαγράφει είς την Κοινοβουλευ
τικήν Επιτροπήν, κ α ί απορώ πώς επαναλαμβάνεται. Πρέπει νά επιδει
κνύεται μεγαλύτερα προσοχή.

Γ . Παλλάσκας. Ή  έκθεσις τής Επιτροπής δέν διενεμήθη είς τούς 
βουλευτάς, κ α ί ούδείς γνωρίζει τί έφήφισεν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Δέν πιστεύω, νά ύπάρχη 
αμφιβολία, δτι ό γενικός κανών θά έφαρμοσθή είς όλους τούς υπαλλή
λους. Π αρακαλώ  νά συγκατατεθήτε είς τό ίξής. Παράγραφος 5 τοΰ 
άρθρου 3, (άναγινώσκει). Τούτο, διά νά μή έπέλθη αδικία είς τό μέλλον 
δ ι’ άλλους νέους υπαλλήλους.

Α. Βουλόδημος. Δ ιά τό άρθρον 8 ;
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Ύ π. Βιομηχ.). Σ άς  είπον, ότι επιμένω.
Ε. Ζαννής. Πρέπει ό επί κεφαλής τής υπηρεσίας αυτής νά είναι τα

κτικός.
Μ. Χλουβεράκης. Ή μπορεΐ νά είναι Επιθεωρητής Επαγγελματικής 

Έκπαιδεύσεως, ένας ό όποιος δέν έχει τεχνικάς γνώσεις, κα ί νά είναι 
άριστος.

Πρόεδρος. Γίνεται δεκτόν τό νομοσχέδιον, ως έτροποποιήθη;
Ε. Ζαννής. Διαμαρτύρομαι. Ν ά γίνη ή φηφοφορία.
Α. Βουλόδημος. Δέν είναι δυνατόν, έξ  υφαρπαγής νά φηφίζωνται τά 

νομοσχέδια.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Τ π . Βιομηχ.). Διαμαρτύρομαι διά τάς φρά

σεις τοΰ κ. συναδέλφου, πολύ δέ περισσότερον, διότι συζητοΰμεν έπί δύο 
ώρας τό νομοσχέδιον.

Μ εθ’ ό, τό ως άνω σχέδιον νόμου γίνεται δεκτόν είς μόνην συζήτησιν 
κ α τ ’ αρχήν άρθρον κα ί σύνολον, ως έτροποποιήθη42».

4 2 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 1 0 5 - 1 1 0 9 .





1958
α) Ιδιω τικά  έκπαιδευτήρια 

β) Περί Ελληνικού Όργανισμοΰ Τουρισμού 

γ) Ειδική φορολογία υπέρ τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

δ) Προγραμματικές δηλώσεις Καραμανλή





Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

Όταν στή ΛΗ' Συνεδρίαση τής Ειδικής Επιτροπής τής Βουλής τοΰ 
άρθρου 3 5  τοΰ Συντάγματος, συζητήθηκε τό σχέδιο νόμου «περί προσλή- 
ψεως καί μισθώσεως τοΰ Διδακτικοΰ προσωπικοΰ τών Ιδιωτικών εκπαι
δευτηρίων», ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας πήρε τό λόγο καί είπε:

«Κύριοι βουλευταί, ό αξιότιμος κ. Υπουργός τής Παιδείας, καλώς 
είσήγαγεν εις τήν Επιτροπήν μας ώς κατεπεΐγον τό παρόν Νομοθετικόν 
Διάταγμα, ή έπιφήφισις τοΰ όποιου, μ έ ώρισμένας τροποποιήσεις τάς 
οποίας θά λάβω  τήν τιμήν νά αναπτύξω, άνταποκρίνεται εις δημιουργη- 
θεϊσαν, ώς μή εδει, κατάστασιν ανάγκης. Άλλ ’ εάν είναι επείγουσα ειδι
κή ανάγκη ή ρύθμισις τοΰ άπό τριετίας άποτελματωθέντος ζητήματος 
τών προαγωγών τής μέσης εκπαιδεύσεως, ώς κ α ί ή νομιμοποίησις τής 
ίδρύσεως τών Γυμνασιακών Παραρτημάτων, περισσότερον επείγουσα 
είναι ή γενική άνάγκη τής ριζικής βελτιώσεως τοΰ όλου οργανισμού τής 
εκπαιδεύσεως, πρωτίστως δέ τών κεντρικών υπηρεσιών κ α ί τού Ε κπαι
δευτικού Συμβουλίου, ινα μή προκαλούνται εκ τής κακής των λειτουρ
γίας θλιβεραί άνωμαλίαι ώς αί παρούσαι κ α ί ίνα μή έπιδεινούται εκ τού 
λόγου τούτου ή διά τόσους άλλους λόγους επιβλαβής νοσούσα κατάστα- 
σις τών εκπαιδευτικών μας πραγμάτων.

Δέν πρόκειται νά επεκταθούμε βεβαίως άπόφε σέ γενική συζήτησι τού 
εκπαιδευτικού θέματος. ’Αλλωστε ό κ. Υπουργός τής Παιδείας έδήλωσε 
χθές εις τήν Βουλήν δτι έχει έτοιμη νομοθετική εργασία διά τά βασικά 
προβλήματα τής Παιδείας, τήν οποίαν κ α ί θά υποβάλη σταδιακώς. Τό 
άκούσαμε κα ί τά άναμένομεν άνυπομόνως.

Όφείλω νά ομολογήσω δτι ή σπουδή διά τής οποίας ό κ. Υπουργός 
εντός τετραμήνου μόνον υπουργικής θητείας θά μ έ έτρόμαζεν αν δέν είχε 
διευκρινήση ό ίδιος δτι καθοδηγήθη άπό τά πορίσματα τής συγκροτηθεί- 
σης πέρυσι ειδικής εκπαιδευτικής Επιτροπής. Ή  Επιτροπή εκείνη έμελέ- 
τησεν ευσυνειδήτως τό εκπαιδευτικό μας καθεστώς, έπεσήμανε τά άσθενή 
του σημεία κ α ί έχάραξε κατευθυντηρίους γραμμάς μεταρρυθμίσεων, πού 
άποτελούν πολύτιμον κανόνα κ α ί φωτεινόν οδηγόν δι ’ δλους μας. Κύριοι
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συνάδελφοι, ή εκπαιδευτική μεταρρύθμισις είναι ή δυσκολότερη τών μ ε
ταρρυθμίσεων. Πρέπει νά γίνεται μ έ σχολαστικήν προσοχήν κα ί μ έ εξο
νυχιστικήν συζήτησιν. Είναι ένα δένδρο πού βραδύνει νά άποδώση εμφα
νείς καρπούς κ α ί διά τούτο πρέπει νά φυτεύεται μ έ σοφία κα ί μέ πίστι.

Μ ετά τόν τελευταίο πόλεμο, πού άλλαξε όλας τάς συνθήκας τοΰ 
ανθρωπίνου βίου, σέ δλες τίς πολιτισμένες χώρες μελετούν τό εκπαιδευ
τικό φαινόμενο κα ί προσπαθούν νά συλλάβουν τή σημερινή του ούσία διά 
νά προσαρμοσθούν είς τάς απαιτήσεις της. Όφείλομε νά άκολουθήσωμε 
τό παράδειγμά των.

Άλλά πρέπει νά επανέλθωμεν είς τό κύριον θέμα μας.
Τό υπό συζήτησιν Νομοθετικόν διάταγμα δέν αποτελεί, δυστυχώς, 

καλόν πιστοποιητικόν διά τήν Άνωτάτην Διοίκησιν τής Εθνικής Π αιδεί
ας κατά τά τελευταία χρόνια. Αντικατοπτρίζει πιστώς εικόνα θλιβεράν, 
πού όλοι, πιστεύω, οί αντιπρόσωποι τού Έθνους εύχόμεθα νά μήν εξα- 
κολουθήση εμφανιζόμενη. Έ ν α  βλέμμα τόσο στήν Εισηγητική Έκθεσι 
όσο κα ί στό κείμενο τών διατάξεων πείθει ότι διά λόγους όχι βέβαια τυ
χαίους κα ί μοιραίους ίδημιουργήθη στό ζήτημα τών προαγωγών τής 
Μέσης Έκπαιδεύσεως κυκεών πρωτοφανής στά δημοσιοϋπαλληλικά χρο
νικά, κυκεών πού κα ί τό γόητρο τού Κράτους έφθειρε κ α ί εκατοντάδες 
Εκπαιδευτικών λειτουργών έταλαιπώρησεν, άλλά κα ί τήν λειτουργίαν 
τής Μέσης Έκπαιδεύσεως προφανώς εζημίωσεν.

Νομίζω ότι ή Εισηγητική Έκθεσις, τήν οποίαν θά εδυσκολεύετο κα
νείς νά επαινέση διά σαφήνειαν κα ί καλλιέπειαν, δέν εξιστορεί επακριβώς 
τάς φράσεις τής περιπετείας. Καλούμενοι νά τερματίσωμεν νομοθετικώς, 
τήν τριετή αύτήν περιπέτειαν, καλόν είναι νά γνωρίζωμεν σαφώς κα ί τό 
ιστορικόν της κα ί τά βαθύτερά της αίτια.

Ακολουθώ τήν Εισηγητικήν Έκθεσιν. Έ π ί τού άρθρου 1. Μ άς πλη
ροφορεί ότι διά τού Ν. Δ. 3379/1955 καθιερώθη τό πρώτον ο βαθμός 
τού βοηθού Γυμνασιάρχου, είς όν κλπ. Καλώς. Ό  Νόμος ούτος ώριζεν 
ότι διά Β. Δ. εφ’ άπαξ εκδιδομένου εντός προθεσμίας τριών μηνών θά 
ερρυθμίζετο τό ζήτημα τής συνθέσεως τού Υπηρεσιακού Συμβουλίου διά 
τάς προαγωγάς κα ί τάς μεταθέσεις. Τό Β. τούτο Δ ιάταγμα, διά λόγους 
μαντευομένους, δέν έξεδόθη. Δ ιά τού Νόμου 3632/1956 παρετάθη ή 
προθεσμία τής εκδόσεως τού Β. Δ ιατάγματος μέχρι τής 31.5.57. Άλλά  
καί πάλιν ή προθεσμία παρήλθεν άπρακτος, μή έκδοθέντος τού Β. Δ ια
τάγματος. Έπηκολούθησεν αδράνεια οκτώ ολοκλήρων μηνών μετά τούς 
οποίους τήν 21ην Δεκεμβρίου 1957 εδημοσιεύθη ό Νόμος 3804, παρα- 
τείνας τήν προθεσμίαν επί έξ  μήνας. Ή  προθεσμία αυτη έληγε τήν
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27.6.58, οπότε εξ  μόλις ημέρας πρό τής λήξεώς της έδημοσιεύθη τό 
Καν. Δ ιάταγμα τής 21.6.58, τό όποιον υπετίθετο ότι θά έθετε τέρμα εις 
την περιπέτειαν.

Άλλ ’ οί ατυχείς βοηθοί Γυμνασιάρχαι ουτε τώρα έβοηθήθησαν! Διότι 
κα ί τό νέον Κανονιστικόν Διάταγμα, ύποστάν εκ γεννετής νέαν παράλει- 
φιν, δέν ώρισεν, όπως βεβαιώνει ή Εισηγητική Έ κθεσις «την έκτασιν 
τοΰ ελεγχομένου υπηρεσιακού χρόνου ώς πρός τό εύδόκιμον»! Εύλόγως 
διερωτάται πάς τις: «Διατί νά μην τήν όρίση»; Πού οφείλονται αί αλλε
πάλληλοι αύταί άμέλειαι, άτέλειαι, άσάφειαι, παραλείφεις; Τίς πταίει; 
Ό  Υπουργός; Αί Κεντρικαί Ύπηρεσίαι τού Υπουργείου; Τό Εκπαιδευτι
κόν Συμβούλιον; Ή  Βουλή; Άναμφισβήτως όμως κάτι πταίει είς τό 
Ύπουργεϊον τής Εθνικής Παιδείας. Κ α ί δ ι ’ αυτό τό κάτι εύθυνόμεθα 
όλοι, άλλος λίγο άλλος πολύ, οί μέν προσφάτως, οί δέ προγενεστέρως. 
Ύφίστη εθνική ανάγκη επιβάλλει νά συνεργασθώμεν είλικρινώς διά νά 
θεραπεύσωμεν ό,τι νοσηρόν κατατρέχει τήν Εθνικήν Παιδείαν κ α ί υπο
σκάπτει τά θεμέλεια τού εθνικού βίου.

Εν τώ μεταξύ υπό τήν πίεσιν, προφανώς, τών δικαίως δυσφορούντων 
διά τήν μακροχρόνιον καθυστέρησιν προαγωγής καθηγητών, ευθύς μετά  
τήν δημοσίευσιν τού Νόμου 3632 τής 16.11.58, τό Κ .Υ .Σ .Μ .Ε . διά 
τής ύπ’ άριθ. 73/7.12.56 πράξεως αυτού, κατήρτισε πίνακα προακτέων 
είς τόν βαθμόν τού βοηθού Γυμνασιάρχου, επρότεινε διά τής ύπ ’ άριθ. 
77/21.12.56 πράξεως αυτού τήν συμπλήρωσιν τών κενών θέσεων, κα ί  
βάσει τών πράξεών του τούτων εξεδόθη τό από 28 /29 .12 .56  Β. Δ. προ
αγωγών φιλολόγων είς τόν βαθμόν τού βοηθού γυμνασιάρχου. Ά λλά τό 
διάταγμα τούτο ήκυρώθη τήν 17.10.1957 υπό τού Συλλόγου τής Ε π ι
κράτειας διά τής ύπ ’ άριθ. 1593 πράξεώς του κα ί οί βοηθοί γυμνασιάρ
χαι -5 4 0  νομίζω τόν άριθμόν- επανήλθον είς τόν βαθμόν τοΰ πρωτο
βαθμίου καθηγητού. Τό Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον κατήρτισεν άκολού- 
θως κα ί άλλον πίνακα βάσει άλλων κριτηρίων ό δέ πίναξ ούτος δέν συ
μπίπτει μέ τόν προηγούμενου ώς πρός τά προακτέα πρόσωπα.

Τήν δικαίωσιν τών καθηγητών τούτων κα ί τήν άνάκτησιν τού βαθμού 
των επιχειρεί τό συζητούμενον Νομοθετικόν Διάταγμα. Έ χ ω  φόβους τι- 
νάς, μήπως δέν τό κατορθώση. Διότι όπως εμφαίνεται κα ί άπό τήν συ- 
νοδεύουσαν έκθεσιν τού Α .Σ .Δ .Υ . περιέχει διατάξεις, α ί όπόίαι διασπούν 
τόν βασικόν κανόνα τοΰ Κώδικος περί Δημοσίων Υπαλλήλων, άντίκει- 
νται είς ρητάς διατάξεις τών ειδικών περί προαγωγών Νόμων τού 
Υπουργείου Παιδείας, θέτουσαι δέ κανόνας εξαιρετικού δικαίου, δημιουρ- 
γούντας ώρισμένα προνόμια, προσκρούουν είς τάς ενιαίας άρχάς ίσότητος
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χαί δικαιοσύνης, αί όποϊαι αποτελούν την μόνην σταθερόν βάσιν χαί 
ασφαλή έγγύησιν ομαλής λειτουργίας παντός διοικητικού οργανισμού. 
Πάντα ταύτα είναι ανώμαλα και ή θεραπεία μιας ανωμαλίας δι ’ άλλης 
ανωμαλίας, δέν αποτελεί τόν άσφαλέστερον τρόπον επανόδου στήν όμα- 
λότητα.

Έφρόντισα νά λάβω τήν πληροφορίαν, ότι ή Όμοσπονδία τών λει
τουργών τής Μέσης Έκπαιδεύσεως έχει υιοθετήσει τό νομοσχέδιον κα ί 
σχεδόν βέβαιον θεωρείται ότι δέν θά έκδηλωθή άντίδρασις, φθάνουσα μ έ
χρι νέας προσφυγής είς τό Συμβούλων τής Επικράτειας. Τήν φοράν 
αυτήν κα ί ή νομική κατοχύρωσις είναι πληρεστέρα.

Άλλά νομίζω, ότι μετά τήν αποφατικήν γνώμην τού Α .Σ .Δ .Υ . επί 
τού 1ου άρθρου, πρός μεγαλυτέραν ασφάλειαν, θά ήδυνάμεθα νά άκολου- 
θήσωμεν τήν υπό τής έκθέσεώς του ύποδεικνυόμενην διαδικασίαν, τής 
όποιας ούδείς άρνείται τήν νομιμότητα, χαί μόνον ή σκοπιμότης τής μή 
χρονοτριβής τήν αποκρούει. Άλλ ’ αφού άπωλέσθη τόσος κα ί τόσος χρό
νος, εάν προσετίθεντο ολίγοι μήνες αναμονής δέν θά ήτο κα ί τόσον σπου- 
δαΐον, προκειμένου νά άποχατασταθή εδραία ηθική τάξις είς τόν κλάδον 
κα ί νά κατοχυρωθούν αί προαγωγαί άσαλεύτως. Δ ιά νά άκολουθήσωμεν 
τήν διαδικασίαν αυτήν θά έπρεπε νά κριθούν άπαντες οί μέχρι σήμερον 
συμπληρώσαντες τά νόμιμα προσόντα προαγωγής πρωτοβάθμιοι καθηγη
ταί, νά κριθούν δέ επί τή βάσει όλου τοΰ υπηρεσιακού των ατομικού φα- 
κέλλου υπό τού Π .Υ .Σ .Μ .Ε . άρχικώς χαί άν ΰπάρξη ένστασις υπό τού 
Κ .Υ .Σ .Μ .Ε ., νά χαταταγούν είς δύο πίνακας κ α τ ’ απόλυτον εκλογήν χαί 
κ α τ ’ εκλογήν προακτέων, ό δέ Υπουργός νά μή έχη δικαίωμα εγκρίσεως 
άλλά μόνον διατυπώσεως παρατηρήσεων, αϊτινες εξετάζονται υπό τού 
Α .Ε .Σ . κα ί τότε καθίστανται οί πίνακες οριστικοί. Έ φ ’ όσον άπομακρυνό- 
μεθα τής διαδικασίας ταύτης, ό κίνδυνος νέας άκυρώσεως τού πίνακος δέν 
πρέπει νά θεωρήται ανύπαρκτος. Όφείλω νά διατυπώσω τήν παρατήρησιν 
ταύτην είς τήν είσήγησίν μου, ά λ λ ’ έκτιμών τήν επείγουσα σκοπιμότητα, 
ή όποία διέπει τό νομοθέτημα, δέν επιμένω είς τήν ανατροπήν τής βάσε- 
ώς του έφ ’ όσον ό κ. Υπουργός έχει διερευνήσει δι ’ υπευθύνων προσώπων 
τήν νομικήν άποφιν. Ώ ς μόνην δυνατήν τροπολογίαν τού άρθρου 1 πρός 
έξυπηρέτησιν τής έπιδιωκομένης δικαιοσύνης, θά έπρότεινα τήν αντικατά
στασή διά τό εύδόχιμον τής υπηρεσίας τής θεσπιζομένης τελευταίας πε
νταετίας, διά τών εκθέσεων τού τελευταίου βαθμού. Δέν έχω πεισθή απο
λύτως περί τών λόγων οί όποιοι συντρέχουν υπέρ τού καθορισμού τής πε
νταετίας, ενώ κατά τάς πληροφορίας μου είς τόν τελευταΐον βαθμόν έχουν 
εκθέσεις έπιθεωρήσεως άπαντες οί ύποφήφιοι.
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Είς τό σημείον τούτο οφείλω νά παρατηρήσω ότι μ ία  άπό τάς μεγα- 
λυτέρας αταξίας τής Διοικήσεως τής Π αιδείας είναι τό γεγονός ότι ελλι
πέστατα επιθεωρούνται οι χαθηγηταί τής Μέσης Έχπαιδεύσεως, πολλά- 
χις δέ, αν χ α ί έχουν έπιθεωρηθή, δέν υποβάλλονται α ί σχετιχαί εκθέσεις. 
Κ α ί δέν υποβάλλονται άπό επιείκειαν, διότι ΰποβαλλόμεναι θά ήσαν δυ
σμενείς. Υπάρχουν εις αύτάς ταύτας τάς περιφερείας Αθηνών χαθηγη
ταί, οί όποιοι επ ί δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια δέν έχουν έπιθεωρηθή. 
Κ α ί όταν φθάση ή ώρα τής κρίσεως διά προαγωγήν άποστέλλεται επίτη
δες ένας επιθεωρητής ή ένας Εκπαιδευτικός Σύμβουλος διά νά συντάξη 
τήν απαραίτητον έχθεσιν επιθεωρήσεως. Συμβαίνει δέ πολλάχις, ή ειδική 
αυτή επιθεώρησις νά μή γίνεται άπό ειδικόν, νά χρίνη δηλαδή Φυσικός 
τόν Φιλόλογον ή Φιλόλογος τόν Φυσικόν χαί νά τόν βαθμολογή μ έ τόν 
άνώτατον βαθμόν, αυτη δέ νά είναι ή μόνη περί αυτού ύπάρχουσα εις 
τόν φάκελλόν του χρίσις. Άντιλαμβάνεσθε ποϊαι άνισότητες χαί ποϊαι 
άδικίαι μπορούν νά εμφιλοχωρήσουν. Έ ξ  αυτής τής χρονιζούσης άταξίας 
άπορρέει κα ί ή άναδρομή εις τήν τελευταίαν πενταετίαν ή τόν πρό αυτής 
χρόνον πρός άνεύρεσιν έκθέσεως. Πρός άποχατάστασιν τής ηθικής τάξε- 
ως τόσον αί επιθεωρήσεις όσον κ α ί αί εκθέσεις τών χ.χ. Επιθεωρητών 
πρέπει νά καταστούν αύστηρώς ΰποχρεωτιχαί. Διότι σήμερον ούτε καν 
εις τά Α ρχεία τού Εκπαιδευτικού Συλλόγου υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
δ ι ’ όλους τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Έθν. Παιδείας.). νΈχετε τήν εντύπωσιν ότι υπάρ
χουν φάκελλοι; Δέν υπάρχει καν άτομικός φάχελλος τών καθηγητών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ακριβώς, χ. Υπουργέ, εχαραχτήρισα τήν 
κατάστασην ήπιώτερον. Επιτακτική άνάγχη επιβάλλει νά άποχατασταθή  
ηθική τάξις είς τό άνώμαλον τούτο καθεστώς.

Α. Γεροκωστόπουλος. Είναι άτύχημα, κ. συνάδελφε, πού δέν παρί- 
σταται ό κ. Υπουργός τών Οικονομικών, ό όποιος θά πρέπει νά επωμι- 
σθή αυτός μέρος τής ευθύνης διά τήν άτακτον έκτέλεσιν υπηρεσίας υπό 
τών Επιθεωρητών διότι τά οδοιπορικά, τά οποία καταβάλλονται είς τούς 
έπιθεωρητάς δι ’ έπιθεώρησιν καλύπτουν μόνον 6 ημέρας μηνιαίως.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι υπάρχουν οίκονο- 
μικαί δυσχέρειαι.

Β. Βασιλικός. Υπάρχει άναλγησία, σκληρότης τού Γενικού Λογιστη
ρίου κα ί έλλειφις κατανοήσεως ύπ ’ αυτού.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έ π ί τού 2ου άρθρου έχω νά παρατηρήσω τά
ϊξήζ:

Ή  ϊδρυσις Γυμνασιακών Παραρτημάτων είχε καταστή άναγκαία έπί
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εχθρικής κατοχής διά γνωστούς λόγους. Ά λ λ ’ ή έπιβληθεΐσα εις περίο
δον βαρείας νόσου δίαιτα έξηκολούθησε κακώς κα ί όταν ό ασθενής άνέρ- 
ρωσε τελείως. Τοιουτοτρόπως Ιδρύθησαν άπό τοΰ 1941 έως τό 1957 
εκατόν πεντήκοντα επτά γυμνασιακά παραρτήματα μ έ τόν εξής ρυθμόν:

1941-1946 30
1947 11
1948 8
1949 2
1950 8
1951 7
1952 15
1953 4
1954 15
1955 17
1956 27
1957 13

Σύνολον 157

Κ ατά  περιφερείας τά ίδρυθέντα Παραρτήματα έχουν κατανεμηθή ώς 
εξής:

Αττικής 17
Βοιωτίας 6
Φθιώτιδος 4
Φωκίδος 2
Εύβοιας 8
Α ίτωλοακαρνανίας 3
Κορινθίας 2
Άργολίδος 2
Ά χαΐας 8
Η λείας 3
Αρκαδίας 3
Λακωνίας 4
Μεσσηνίας 14
Μυτιλήνης 10
Θεσσαλονίκης 7
Πιερίας 2
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Κοζάνης 2
Μαγνησίας 8
Κυκλάδων 6
Δωδεκανήσου 3
Κρήτης 7
Κ αβάλας 2
Σερρών 3
Κερχύρας 2
Χαλκιδικής 3
Χίου 3
Ίωαννίνων 5
Πρεβέζης 2
Λαρίσης 4
Θεσπρωτίας 1
Βεροίας 1
Εδέσσης 3
Ευρυτανίας 3
Κεφαλληνίας 2
Ξάνθης 1
Κιλκίς 1

Σύνολον 157

Έχ τού πίναχος καταφαίνεται δυσαναλογία κατανομής ευνοούσα τήν 
Π αλαιάν Ελλάδαν κα ί αδικούσα τάς Ν έας Χώρας. Δέν αποκλείεται μέ- 
χρις ενός σημείου νά δικαιολογούν τούτο α ί τοπικαί συνθήκαι, άλλά θά 
έπρεπε νά έξετασθή αύστηρώς ή δυνατότης άχριβοδικαίας κατανομής.

Δέν θά κουράσω τήν Επιτροπήν άναφέρων κ α ί τάς έδρας τών Π α
ραρτημάτων τούτων χατά περιφερείας. Πρός διευκρίνισιν όμως τής συνο
λικής είκόνος θά ήθελα νά σάς δώσω μερικούς γενικούς στατιστικούς 
αριθμούς: Κ α τ ’ αυτούς έχομεν λειτουργούντα άνά τήν Χώραν 307 Δη
μόσια Γυμνάσια μέ φοιτώντας μαθητάς 160.429, 40 Έμπορικάς Σχολάς  
μέ 8.444 μαθητάς, 157 Γυμνασιακά Παραρτήματα μ έ 20.410 μαθητάς, 
παραλλήλως δέ 199 Ιδιω τικά Γυμνάσια μ έ 31.923 μαθητάς.

Άπό τά 157 Παραρτήματα τά 55 είναι πλήρη εξατάξια, τά 20 πε- 
ντατάξια, τά 16 τετρατάξια, τά 34 τριτάξια, τά 27  διτάξια κα ί τά νεα- 
ρώτερα 5 μονοτάξια. Ό  αριθμός τών φοιτούντων εις έκαστον τούτων 
ποικίλλει άπό 673 τού Παραρτήματος Αγίων Αναργύρων Αθηνών μέχρι
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δέκα τού Παραρτήματος Μεγάλου Σπηλαίου. Είς τά πλείστα φοιτούν 
πραγματιχώς άπό 15-20 μαθηταί. Δυστυχώς δέν είναι δυνατόν νά έξευ- 
ρεθή επακριβώς ό αριθμός τών διδασκόντων καθηγητών, διότι υπηρετούν 
εις αυτά κα ί πολλοί Ιδιωτικοί τοιοΰτοι μισθοδοτούμενοι άπό τούς Δήμους 
ή τούς κατοίκους. Πάντως, τό διδακτικόν προσωπικόν είναι έλλιπέστα- 
τον κα ί πρέπει νά εΐμεθα άνησύχως βέβαιοι δτι ή διδασκαλία δέν είναι 
επαρκής.

Τά γυμνασιακά παραρτήματα ίδρυθέντα δλα δι ’ απλής άποφάσεως 
τού Υπουργού άνευ τηρήσεως ούδεμιάς νομίμου διατυπώσεως καθορι- 
ζομένης άπό τάς είδικάς διατάξεις περί ίδρύσεως Γυμνασίων, είναι 
έκθεσμα, τά δέ αποτελέσματα τής λειτουργίας των άκυρα. Δ ιά τής ύπ ’ 
άριθ. 930/1958 άποφάσεως τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, ήκυρώ- 
θη ή ΐδρυσις διτάξιου γυμνασιακού παραρτήματος είς Κρύαν Βρύσιν 
Πέλλης. Φαντάζεσθε οποία άναστάτωσις δύναται νά επακολουθήση 
ενδεχομένην άκύρωσιν τίτλου σπουδών τών παραρτημάτων τούτων. 
Τήν άπίστευτον αυτήν αταξίαν πρόκειται νά καλύφωμεν διά τής έπιφη- 
φίσεως τού άρθρου 2. Δέν δύναται νά ΰπάρξη άντίρρησις. Άντί'ρρησιν 
θά διατυπώσω ώς πρός τήν διαδικασίαν τής εν τώ μέλλοντι ίδρύσεως 
νέων Παραρτημάτων. Ώ ς είναι διατυπωμένον τό άρθρον 2, ό Υ πουρ
γός τής Π αιδείας θά δύναται κ α ί είς τό μέλλον νά ίδρύη δ ι ’ απλής 
άποφάσεώς του γυμνασιακά παραρτήματα. Τούτο δέν είναι ούτε νόμι
μον ούτε σκόπιμον. Ή  κατά  νόμον τηρουμένη διαδικασία είναι ή αυτή 
μ έ τήν περί ίδρύσεως γυμνασίων. Έ άν αύτη θεωρείται μακρά κα ί 
απρόσφορος, όφείλομεν νά κατοχυρώσωμεν τήν άπόφασιν τού Υ πουρ
γού τουλάχιστον μ έ σύμφωνον γνώμην τού Εκπαιδευτικού Συμβουλί
ου. Θά παρακαλέσω τόν κ. Υπουργόν, νά δεχθή τήν τροπολογίαν 
αυτήν πρός τό καλώς έννοούμενον συμφέρον τής Έκπαιδεύσεως, αλλά  
κ α ί αυτού τού ίδιου.

Θά δοθή ευκαιρία ελπίζω, νά συζητήσωμεν εύρύτερον τά τής άναπλά- 
σεως τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Δέν επιθυμώ όμως νά παρεξηγηθώ 
σήμερον κα ί διά τούτο θέλω νά τονίσω, δτι ή ζωηρά επιθυμία τού Ελλη
νικού Λαού νά μορφώση τά παιδιά του, πρέπει νά είναι σεβαστή άπό  
δλους μας κα ί νά ίκανοποιηθή μ έ κάθε δυνατόν τρόπον. Τά σχολεία δχι 
μόνον δέν πρέπει νά περιορισθούν, άλλά νά πολλαπλασιασθούν. Πρέπει 
δμως συγχρόνως, νά διαφωτισθούν οί γονείς κα ί κηδεμόνες τών παιδιών, 
δτι ή γενική μόρφωσις πού παρέχουν τά γυμνάσια δέν βοηθεϊ επαρκώς 
τήν λύσιν τού οίκονομικοβιοτικοΰ προβλήματος, τήν οποίαν κυρίως επι
διώκουν. Είναι περισσότερον εΰκολον νά βελτιώσωμεν τήν γενικήν μόρ-
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φωσιν. Τήν ειδικήν δμως μόρφωσιν, πού είναι περισσότερον χρήσιμος είς 
τήν εποχήν μας, αυτήν είναι πολύ δύσκολον νά προσφέρωμεν έπαρκώς 
εις τήν διφώσαν νεολαίαν. Τό φαινόμενον δέν παρατηρεΐται μόνον π α ρ ’ 
ήμϊν. Έ διάβαζα πρό ημερών είς άρθρον Ιταλικού περιοδικού, δτι χα ί 
εκεί τά  80% τών αποφοίτων τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως, εξέρχο
νται χωρίς ειδικά προσόντα πρός έξεύρεσιν εργασίας. Άλλ ’ ας μή έπε- 
κτείνομεν σήμερον τήν συζήτησιν έπ ί τού θέματος, ή όποία πρέπει νά 
είναι μαχρά χα ί διονυχιστιχή. Εκείνο μόνον πού έπιθυμώ νά τονίσω, 
προχειμένου περί σχολείων τής Μέσης Π αιδείας, είναι δτι πανταχού 
τής γής ή έπιστημονική κ α ί πολιτική τάσις συνίσταται είς τό νά προε- 
κταθή δσον τό δυνατόν πρός αυτήν ή υποχρεωτική έκπαίδευσις. Ε ίς τήν 
Αμερικήν τά 75% τού δλου αριθμού τών μαθητών τής Στοιχειώδους 
Έκπαιδεύσεως, φοιτούν κα ί είς σχολεία τής Μέσης ή δέ τάσις τής Π ο
λιτείας είναι νά φθάσουν τό 100% . Είς τήν Ρωσίαν, τήν οποίαν είχα 
έπισκεφθή πρό διετίας χ α ί διεπίστωσα τεραστίας προόδους είς τήν 
έχπαίδευσιν, ή υποχρεωτική φοίτησις είναι 4 σύν 6 =  10 χρόνια.

Είς τήν Ιταλίαν, πρό δέκα μόλις ημερών, τό Υπουργικόν Συμβούλων 
ένέκρινε δεκαετές σχέδιον άναμορφώσεως τής Παιδείας, τό όποιον περιέ
χει κα ί παράτασιν τής απολύτως δωρεάν υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως 
μέχρι τού Μου έτους τής ηλικίας. Θέλετε μήπως έν παρόδω νά σάς 
πληροφορήσω περί άλλων τινών ουσιωδών στοιχείων τού δεκαετούς ιτα
λικού σχεδίου; Προβλέπει πρόσθετον δαπάνην χιλίων τριακοσίων όγδοή- 
χοντα εξ  δισεκατομμυρίων λιρεττών κατά  τά δέκα προσεχή έτη, ή όποία 
θά άναλωθή διά τόν διορισμόν 70.000 νέων καθηγητών κ α ί διδασκάλων, 
διά τήν ΐδρυσιν 150.000 αιθουσών διδασκαλίας κ α ί διά τήν γενναίαν ένί- 
σχυσιν τών υποτροφιών υπέρ απόρων καλών μαθητών. Τό ποσόν τούτο 
αναλογεί μ έ 70 περίπου δισεκατομμύρια δραχμών. Κ α ί έπειδή ημείς 
εΐμεθα είς πληθυσμόν έξ  περίπου φορές μικρότεροι άπό τήν Ιταλίαν, ή 
αναλογία θά ήτο νά διαθέσωμεν υπέρ τής Παιδείας, διά δέκα χρόνια, 
πρόσθετον δαπάνην 11,5 περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών, ήτοι 
1.150.000.000 δραχμών έτησίως.

Οί αριθμοί μάς φαίνονται αστρονομικοί κα ί κινδυνεύομεν νά πάθωμεν 
όλοι άπό ίλιγγον! Έν τούτοις πρέπει νά τό χατανοήσωμεν όλοι, ότι χ ω 
ρίς γενναίας ΰλικάς θυσίας δέν είναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν τήν πνευμα
τικήν, φυχικήν χαί ηθικήν άνάτασιν τής Ελληνικής νεολαίας, άλλά χαί 
τόν πρακτικόν της προσανατολισμόν, τόν όποιον όλοι όνειρευόμεθα χαί 
άπεχδεχόμεθα. Έ φ ’ όσον έξακολουθούμεν νά διαθέτωμεν τόσον χαμηλόν 
ποσοστόν τού Δημοσίου προϋπολογισμού διά τήν Παιδείαν, ένα 8% πε
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ρίπου, τό χαμηλότερον όλων τών χωρών τοΰ κόσμου, δέν πρέπει νά 
έλπίζωμεν σοβαράν βελτίωσιν τής εκπαιδευτικής μας προσπάθειας.

Κ ατά  τόν έκτελεσθέντα προϋπολογισμόν τοΰ 1957 διετέθησαν εν όλω  
υπέρ τής Παιδείας 1.090 εκατομμύρια εκ τοΰ Δημοσίου προϋπολογισμού 
κ α ί 189 εκατομμύρια εκ τού προϋπολογισμού επενδύσεων, έξ  ών όρθώς 
διετέθη τό μεγαλύτερον μέρος υπέρ τών Πανεπιστημίων Αθηνών κα ί 
Θεσσαλονίκης, ελάχιστα όμως έπερίσσευσαν διά τήν Μέσην κα ί Στοιχει
ώδη Έκπαίδευσιν.

Α. Γεροκωστόπουλος. Κύριε συνάδελφε, σάς πληροφορώ ότι μόνον 
άπό τόν προϋπολογισμόν επενδύσεων τοΰ 1958 διετέθησαν 75 περίπου 
εκατομμύρια διά διδακτήρια τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Έ ξ  άλλου 
30 εκατομμύρια διετέθησαν επί πλέον τών άλλων διά τήν άνέγερσιν μο
νοταξίων σχολείων.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Έθν. Παιδείας). Κύριε συνάδελφε, άπό τό κεφά- 
λαιον επενδύσεων διετέθησαν περίπου 70 εκατομμύρια. Πρέπει δέ νά ση- 
μειώσητε ότι διά πρώτην φοράν διετέθησαν τοιαύτα ποσά.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν επικρίνω τήν διάθεσιν τών κονδυλίων 
αυτών διά τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κα ί τόν Οίκον Φοιτητού. 
Είχον τήν εντύπωσιν ότι μόνον ελάχιστα εκατομμύρια έδόθησαν εκ τών 
επενδύσεων διά τήν άνέγερσιν σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 
Χαίρω διότι τά ποσά είναι μεγαλύτερα.

Αί κυριώτεραι δυσκολίαι πού άντιμετωπίζομεν σήμερον εις τήν Μέσην 
Παιδείαν θά διευθετούντο κατά βάσιν εάν ήτο δυνατόν νά διορίσωμεν
2.000 νέους καθηγητάς. Κ α ί αυτή ή περίπτωσις πού ρυθμίζει τό άρθρον 
1 τού παρόντος Ν .Δ ., μ έ κίνδυνον νέων ακυρώσεων, θά ετακτοποιεΐτο 
άσφαλέστερον εάν ήτο δυνατόν νά αυξηθούν έστω κα ί κατά εκατόν α ί θέ
σεις τών Βοηθών Γυμνασιαρχών. Οΰδείς θά έμενεν τότε αδικημένος, μέ  
σύγχρονον καλλιτέραν εξυπηρέτησιν κα ί τής Μέσης Παιδείας.

Ά ς  προχωρήσωμεν είς τό άρθρον 3. Έ π ί τών τριών πρώτων εδαφίων 
δέν υπάρχει άντίρρησις. Έ π ί τού 4ου εδαφίου θά επρότεινα όπως προ- 
στεθή “Διά Β .Δ ....Ιφ ’ άπαξ έκδιδομένου εντός καθοριζομένης προθε
σμίας, διά νά μή χρονοτριβήση εκ νέου επ' αόριστον ή τακτοποίησις τής 
δημιουργηθείσης άνωμαλίας περί τήν σύνθεσιν κα ί τήν αρμοδιότητα τών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων. "Οσον αφορά τήν κωδικοποίησιν τών σχε
τικών Νόμων κα ί Διαταγμάτων, επειδή είναι βασικής σημασίας κα ί πο
λύ έχομεν δεινοπαθήσει άπό τά αλλεπάλληλα έλλιπή Δ ιατάγματα, θά 
προτιμούσα νά εγίνετο αϋτη, ή κωδικοποίησις, διά νόμου, τόν οποίον νά 
επεξεργασθώμεν τόσον είς τήν Κοινοβουλευτικήν Επιτροπήν τής Π αιδεί
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ας δσον χ α ί εις τήν αίθουσαν ταύτην πλήθουσαν, ώστε νά προφυλαχθώ- 
μεν άσφαλέστερον άπό νέα ατοπήματα.

Ταύτα είχα νά παρατηρήσω, χύριοι βουλευταί, χαί χαταλήγων απευ
θύνω θερμήν έχχλησιν πρός όλα τά πολιτιχά χόμματα χαί όλους τούς 
άξιοτίμους συναδέλφους, όπως χαραχτηρίσωμεν τά θέματα τής Δημοσίας 
Έχπαώεύσεως έθνιχά, οία χα ί είναι, τά  άπομονώσωμεν άπό τούς χομ- 
ματιχούς μας ανταγωνισμούς χαί τά άντιμετωπίσωμεν μέ χοινήν συνεί- 
δησιν χα ί μ έ ένιαΐον παλμόν διά νά υφώσωμεν τό πνευματιχόν μας επί
πεδον είς τήν κορυφήν εκείνην πού χ α ί ή παράδοσις τοΰ 'Έθνους μας επι
βάλλει χα ί ή ευφυΐα τής Φυλής μ ας επιτρέπει. Τοιουτοτρόπως δέν θά 
ΰπηρετήσωμεν μόνον τό ευτυχές μέλλον τοϋ λαού μας, αλλά κ α ί τής 
άνθρωπότητος τούς ύφηλούς σκοπούς, οί όποιοι παραμένουν οΐοι τούς 
προδιέγραφε πρό χιλιετηρίδων τό αθάνατο Ελληνικόν Πνεύμα.

Π. Κανελλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, όταν παρεχάλεσα νά μοϋ δοθή ό 
λόγος δέν ειχον ομιλήσει ακόμη οί αξιότιμοι χαί αγαπητοί είσηγηταί τής 
πλειοφηφίας χαί τής μειοφηφίας. Μ ετά τάς αγορεύσεις τοϋ τέως Υπουρ
γού τής Παιδείας χ. Γεροχωστοπούλου χαί τού επίσης τέως Υπουργού 
τής Π αιδείας χαί Ακαδημαϊκού χ. Άθανασιάδη-Νόβα, θεωρώ ότι τό θέ
μ α κ α τ ’ ουσίαν έξηντλήθη. Αί αγορεύσεις άμφοτέρων υπήρξαν τόσον δια- 
φωτιστιχαί, ώστε ή εκ μέρους μου άνάπτυξις τών θεμάτων τά όποϊαι 
συνδέονται κατά τρόπον άμεσον μ έ τάς τρεις διατάξεις τού Νομοθετικού 
Διατάγματος ή τού γενικού θέματος τής παιδείας, ή λεπτομερής εχ μέ
ρους μου άνάπτυξις καθίσταται περιττή. Ό  χ. Γεροχωστόπουλος, εξήγη
σε κατά τρόπον λίαν σαφή τήν ανάγκην ή οποία επιβάλλει τήν επιφήφι- 
σιν τού σχεδίου Ν. Δ. κα ί ανέλυσε τάς τρεις περιπτώσεις αί όποϊαι συν
δέονται μ έ τό Ν. Διάταγμα. Ό  κ. Αθανασιάδης-Νόβας έπεξετάθη άσχή- 
σας χα ί κριτικήν, πολλά δέ σημεία τής κριτικής του τά υιοθετώ, άλλά  
δέν θά ήθελα, διά νά μή καταπονήσω τό Σώ μα, άλλά χ α ί διά νά μή 
επαναλάβω τά αύτά, νά θίξω τά θέματα τά όποια ό χ. Αθανασιάδης- 
Ν όβας έθιξε. Συμφωνώ μέ τάς διατάξεις, χ α ί τάς τρεις διατάξεις τού 
παρόντος σχεδίου Ν.Δ. διότι ή πρώτη μέν διάταξις είναι διάταξις ειδική, 
άφορά τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς, θά συζητήσωμεν χ α ί ώρισμένας 
τροπολογίας χαί όταν συζητηθούν αί τροπολογίαι, αυτός ούτος ό χ. Γ ε 
ροχωστόπουλος, επεφυλάχθη νά προτείνη τάς τροπολογίας, μετά τήν 
κ α τ ’ άρχήν έπιφήφισιν τού νομοσχεδίου, όταν συζητήσωμεν τάς τροπολο
γίας θά λάβω τόν λόγον, ίσως νά μή παραστή καν άνάγκη νά τόν λ ά 
βω, διότι ελπίζω ό κ. Υπουργός νά δεχθή τάς δικαίας τών τροπολο
γιών, αν δέν τάς δεχθή κα ί παραστή άνάγχη νά προσθέσω κ α ί εγώ τήν
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φωνήν μου θά τό πράξω. Ή το ανάγκη χαί είμαι εκ τών υπευθύνων τής 
εποχής εκείνης, εισηγητής ήτο ό κ. Γεροκωστόπουλος κα ί αυτό είναι 
πρός τιμήν του, ήτο ανάγκη νά θεσπισθή ό θεσμός τοΰ βοηθού γυμνα
σιάρχου. Έ πρεπε νά ΰπάρξη μ ία ετι μεγαλύτερα διάρθρωσις είς τήν παι
δείαν κα ί πρέπει νά φηφισθή τό άρθρον 1 διά νά τακτοποιηθή τό θέμα 
όριστικώς. Ό  αξιότιμος συνάδελφος χ. Άθανασιάδης-Νόβας, έθιξεν ένα 
ζήτημα ουσιώδες τό όποιον συνδέεται μ έ τήν 5ετ(αν. Συμφωνώ μ έ τήν 
σχέφιν τήν όποιαν δέν διετύπωσε, διότι δέν εΐπεν ακριβώς τί προτείνει, 
άλλά έξέφρασε κάποιαν έμμεσον τουλάχιστον επιθυμίαν νά γίνη εύνοϊκω- 
τέρα ή διάταξις. Συμφωνώ χαί εγώ μ έ  τήν διάθεσιν αυτήν. Ή  δευτέρα 
διάταξις δηλαδή τό άρθρον 2 τοΰ σχεδίου Ν .Δ. -  κα ί κ α τ ’ ανάγκην 
όμιλώ περί τών άρθρων, διότι δέν έχει ένιαίαν άρχήν τό Ν .Δ ., δέν 
εισέρχομαι όμως είς τάς λεπτομερείας- τό άρθρον 2 συνδέεται μ έ ένα 
πολυθρυλητον κα ί περιπετειώδες θέμα, τό θέμα τών παραρτημάτων. 
Είναι δύσκολον, άξιότιμε χ. Πρόεδρε, νά ίσχυρισθώ, ότι δέν έπρεπε νά 
ίδρυθοΰν, είμαι όμως εξ  άλλου υποχρεωμένος νά είπω, ότι έπρεπεν ή 
Πολιτεία νά είχε λάβει όλα εκείνα τά μέτρα, δηλαδή έπρεπε νά είχε 
τοιούτον πρόγραμμα, ώστε νά μή παραστή ή άνάγκη τής ίδρύσεώς των. 
Ά ν υπήρχε άνάγκη παραρτημάτων θά πρέπει νά υπήρχε άνάγκη γυμνα
σίων κα ί υπάρχει άνάγκη κα ί ΰπήρχεν άνάγκη παραρτημάτων. Τήν άνά- 
γκην τών παραρτημάτων τήν συνδέω κυρίως μ έ τήν άδυναμίαν τών γο
νέων νά άποστέλουν τά παιδιά των μακράν πολύ μακράν τού χωρίου 
των. Δέν διεκδικεϊ κ α ί δέν ζητεί ό Έλλην γεωργός νά έχη βεβαίως τό 
Γυμνάσιον εις τό ίδιον του τό χωρίον, άλλά διεκδικεϊ κα ί είναι θεμιτή ή 
διεκδίκησις αύτή, νά μή τό έχη πολύ μακράν. Ά ν  κα ί όταν είσαχθή κα
τά τρόπον συστηματικόν κα ί πλήρη ό θεσμός τών υποτροφιών είς τήν 
μέσην έκπαίδευσιν επιλεγομένων διά διαγωνισμού, ή κ αθ ’ οίονδήποτε 
άλλον τρόπον τών άριστων τούς οποίους θά άναλαμβάνη πλέον άπό άπό- 
φεως οικονομικής τό Κράτος νά τούς σπουδάση είς τήν πόλιν τών Πα 
τρών ή είς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης ή είς τήν πόλιν τής Δράμας, 
τότε βεβαίως δέν θά υπάρχη άνάγκη παραρτημάτων είς μίαν κωμόπολιν 
άπέχουσαν 20 χιλιόμετρα άπό τήν πόλιν τών Πατρών ή άπό τήν πόλιν 
τής Δράμας ή άπό τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης.

Κύριε Πρόεδρε, δέν θά άποφανθώ, λοιπόν, περί τής άνάγκης τής δια- 
χειρίσεως ή έπεκτάσεως τού θεσμού τών παραρτημάτων, διότι εφ’ όσον 
τό Κράτος δέν κατώρθωσεν άκόμη νά άντιμετωπίση τό θέμα κατά  τρό
πον οργανικόν κ α ί ή μόνη δυνατή οργανική άντιμετώπισις είναι εκείνη, 
τήν οποίαν ύπηνήχθην, άνάγκη είναι νά μή άποκλείσωμεν τήν πιθανότη
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τα τών παιδιών, τά όποια ζοϋν είς την ύπαιθρον χ α ί εις άπόστασιν με- 
γάλην άπό τά άστιχά χέντρα νά είσέλθουν εις τό Γυμνάσιον. Βεβαίως 
χαί αυτό διετυπώθη ώ ς άξίωσις όλων τών συναδέλφων σχεδόν διά βοής, 
έφ’ όσον υπάρχουν παραρτήματα, πρέπει νά λειτουργήσουν χαλώς. Έπε- 
χτείνω τήν φράσιν χ α ί εις τά Γυμνάσια. Πρέπει χαί αυτά ταϋτα τά  Γυ
μνάσια νά λειτουργήσουν χαλώς. Κ α ί άλλοτε ανέπτυξα άπό τοΰ Βήματος 
τής Βουλής, τής προηγουμένης Βουλής, τήν ανισότητα, ή οποία υπάρχει 
μεταξύ τών Γυμνασίων χ α ί εϊπον πόση διαφορά προσοχής χαί στοργής 
τοΰ Κράτους υπάρχει απέναντι τών διαφόρων Γυμνασίων, άρα απέναντι 
τών διαφόρων περιοχών τής Χώρας. Υπάρχουν Γυμνάσια μ έ πλήρη τόν 
αριθμόν ή σχεδόν πλήρη τόν αριθμόν, τόν όποιον προβλέπει ό νόμος πε
ρ ί τοΰ διδαχτιχοΰ προσωπιχοΰ χαί υπάρχουν Γυμνάσια τά όποια έχουν 
ελάχιστους χαθηγητάς. Κ α ί βεβαίως υπάρχουν παραρτήματα, τά όποια 
έχουν άχόμη λιγωτέρους. Κ α ί γενόμεθα, διά τής ύπάρξεως αυτής τής 
άνιαότητος εις τήν παροχήν τής Παιδείας, εις τήν παροχήν τής Μέσης 
Παιδείας, υπεύθυνοι χ α ί ένοχοι ενός φοβερού ήθιχού εγκλήματος. Στέλ- 
λουν οί γονείς τά παιδιά των διά νά λάβουν μέρος είς τάς είσιτηρίους 
εξετάσεις μ ιας Άνωτάτης Σχολής, ή ένα διαγωνισμόν ενός Ιδρύματος  
Τραπεζητιχοΰ ή άλλου χ α ί θεωρούν οί γονείς ότι έφ ’ όσον τό παιδί 
έπήρε τό πτυχίον - χ α ί  δυνατόν νά τό πήρε μ έ άρ ιστα- θά πρέπει νά 
μπή, διότι έχει τά μέσα τά διανοητικά, τά μέσα τής μορφώσεως διά νά 
μπή κ α ί βλέπει ότι δέν μπαίνει κα ί δέν μπαίνει, διότι όχι δέν επέδειξεν 
επιμέλειαν τό παιδί, ή διότι δέν είναι ικανόν άπό άπόφεως διανοητικής, 
άπό άπόφεως άντιλήφεως χ α ί άφομοιώσεως τών όσων εδιδάχθη, ά λ λ ’ 
άπλούστατα, διότι δέν τού εδιδάξαμεν εκείνα, τά όποια ζητούν έπειτα είς 
τάς εξετάσεις τών Άνωτάτων Σχολών ή είς τούς διαγωνισμούς. Κ α ί δη- 
μιουργούνται κα ί αί μεγάλαι παρεξηγήσεις, δημιουργοΰνται ήθιχαί άνω- 
μαλίαι α ί όποιαι έχουν άμεσον άντίχτυπον είς τήν συνοχήν τοΰ Έθνους.

Ξεύρω ότι τό θέμα είναι δυσχερές άλλά επειδή είναι δυσχερές πρέπει 
τό Κράτος νά τό άντιμετωπίση τό ταχύτερον κα ί μ έ ρυθμόν γοργόν κα ί 
μ έ άποφασιστιχότητα. Ό  άξιότιμος χαί άγαπητός συνάδελφος χ. Άθανα- 
σιάδης-Νόβας εμνημόνευσε χαραχτηριστιχώς τήν περίπτωσιν τής Ι τ α 
λίας. Εύχομαι κα ί εγώ κάτι άνάλογον πρός εκείνο τό όποιον εγένετο εν 
Ιταλ ία  νά γίνη κα ί είς τήν Χώραν μας. Συμφωνώ επομένως μ έ τό 
άρθρον 2. Πρέπει νά γίνη οπωσδήποτε ή επιχύρωσις τής νομίμου ΰπο- 
στάσεως τών παραρτημάτων. Τό Συμβούλιον τής Έπιχρατείας όρθώς 
άπεφάνθη, άλλά πρέπει νά προσπαθήσωμεν τό χενόν νά τό πληρώσωμεν. 
Έ φ ’ όσον υπάρχουν πρέπει νά νομιμοποιηθούν, άλλά προσθέτω χ α ί πάλιν
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δτι έφ’ δσον υπάρχουν πρέπει νά λειτουργήσουν κα ί καλώς.
Κ α ί έρχομαι εις τήν τρίτην διάταξιν ή οποία δέν απαιτεί παρά μόνον...
Εις βουλευτής. Δ ιά τά μέλλοντα νά ίδρυθοΰν κ. Πρόεδρε.
Π. Κανελλόπουλος. Δ ιά τά μέλλοντα νά ίδρυθοΰν δέν θά ήθελον, 

συμφωνών μέ τόν κ. Άθανασιάδην-Νόβαν, νά ζητήσω τήν σύμφωνον 
γνώμην τού Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Κ α τ ’ εμέ α ί Κυβερ
νήσεις δέν πρέπει ποτέ νά είναι δργανα τών Συμβουλίων. Μόνον εις 
ώρισμένας περιπτώσεις αί αποφάσεις τών Συμβουλίων πρέπει νά είναι 
τελεσίδικοι. Είναι περιπτώσεις καθαρώς διοικητικής φύσεως εν σχέσει 
πρός τό προσωπικόν καθώς κα ί πειθαρχικής τοιαύτης. Ά λλά προκειμένου 
περί τοιούτων αποφάσεων κα ί αναλογών αποφάσεων εις άλλα Υπουρ
γεία, δέν πρέπει ό Υπουργός νά είναι δργανον τοΰ Συμβουλίου κ α ί νά 
είναι υποχρεωμένος νά συμφωνή μέ αυτό ή κα ί εάν δέν είναι υποχρεω
μένος νά συμφωνήση νά έχη ανάγκην τής συμφωνίας ενός Συμβουλίου 
διά νά λάβη μίαν άπόφασιν.

Έ γώ τό θέμα εμπιστεύομαι κ α ί εις τόν σημερινόν Υπουργόν δπως θά 
τό εμπιστευόμην κα ί εις οίονδήποτε Υπουργόν κ α ί εις τόν σημερινόν 
Υπουργόν τόν όποιον τιμώ κα ί ιδιαιτέρως συμπαθώ, άλλά κα ί πρός τόν 
προηγούμενον κα ί πρός τόν οίονδήποτε μέλλοντα, διότι νομίζω δτι οίοσ- 
δήποτε εκ τής Αιθούσης αυτής θά τύχη επικεφαλής τού Υπουργείου 
Π αιδείας θά κάμη τήν δικαιοτέραν κα ί καλυτέραν χρήσιν τού δικαιώμα
τος αυτού. Έδώ  άλλωστε εΐμεθα διά τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν θά 
γίνη υπέρβασις τού δικαιώματος τό οποίον τοΰ χορηγούμεν.

"Οσον αφορά τήν τελευταίαν διάταξιν, συμφωνώ πλήρως πρός αυτήν. 
Πρέπει νά άποκατασταθή ή κανονική λειτουργία τοΰ Άνωτάτου Ε κπαι
δευτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος. Ό  κ. Πρίφτης έχει τόν λόγον.
Γ . Πρίφτης. Κύριοι συνάδελφοι, εξ  αφορμής δύο εν συνεχεία εκπαι

δευτικών σχεδίων Ν.Δ. τά όποια ήχθησαν υπό τού κ. Υπουργού τής 
Π αιδείας ενώπιον τής Επιτροπής τού άρθρου 35 τού Συντάγματος, ’εγε- 
νικεύθησαν τρόπον τινά αί επί τών γενικών θεμάτων τής παιδείας κα ί 
τών μέτρων διά τήν άνάπλασίν της. Υπάρχει εξ  αφορμής ακριβώς τών 
γενομένων συζητήσεων μία διαπίστωσις. Ή  διαπίστωσις δτι δλαι α ί πο- 
λιτικαί μερίδες αί άντιπροσωπευόμεναι εν τή Επιτροπή μας είναι διατε- 
θειμέναι νά συμβάλουν εις τό έργον τό όποιον φιλοδοξεί νά επιτελέση ό 
κ. Υπουργός επί τής Παιδείας, ό όποιος χθές υπεσχέθη δτι θά φέρη κα ί 
τά υπόλοιπα εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Κ α ί αυτό ακριβώς δημιουργεί 
τήν ελπίδα δτι ή θερμοτάτη έκκλησις τού άξιοτίμου συναδέλφου κ. Ν ό
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βα, δστις έχει κα ί τήν Ιδιότητα εξαίρετου ταότοχρόνως πνευματικού 
ανθρώπου, θά εύρη εύρυτάτην άπήχησιν είς όλους μας διά νά συμβάλω- 
μεν πραγματικώς είς τό μέγα αυτό έργον τό όποιον εχει εθνικήν κα ί 
κοινωνικήν αποστολήν. Δ ι’ εμέ τουλάχιστον έδημιούργησε μεγάλην ίκα- 
νοποίησιν ή ομόφωνος διαπίστωσις είς τήν όποιαν καταλήγει ή Επιτρο
πή μας αύτάς τάς δύο Ημέρας.

Δ ιά τού υπό συζήτησιν σχεδίου Ν .Δ. τοΰ Υπουργού Π αιδείας όρθώς 
έπιχειρεΐται νά τακτοποιηθή μ ία έκκρεμότης ήτις προέχυφεν άπό τήν 
άχύρωσιν υπό τού Συμβουλίου Επικράτειας προαγωγών μέ τό αίτιολογι- 
χόν ότι διά τήν κρίσιν αυτών ελήφθη ΰπ ’ όφει τό εύδόχιμον τής όλης 
σταδιοδρομίας τών κριθέντων.

Συνεχίζων ό κ. Γ . Πρίφτης λέγει ότι άπό τήν εισηγητικήν εκθεσιν 
προκύπτει ότι προσπάθεια τής διοιχήσεως είναι νά άπονεμηθή ό βαθμός 
τού Διευθυντού Β' - βοηθού Γυμνασιάρχου. Δυστυχώς οί λειτουργοί τής 
Μέσης Έκπαιδεύσεως ήσαν άτυχοι. Ό  Α.Ν. τού Απριλίου τού 1943 διά 
τού όποιου άπενεμήθη ό βαθμός τού Δ/ντου Β' τάξεως κα ί ό νόμος 3379 
τού 1955 όστις έθέσπιζε τόν θεσμόν τού βοηθού τού Γυμνασιάρχου δέν 
έφηρμόσθη. Είδικώτερον τό κατοχικόν διάταγμα έθέσπιζε τρόπον άπλού- 
στερον διά τήν τακτοποίησιν τής άδικίας αυτής. Έ χτοτε πράξεις τής δι- 
οικήσεως διά τήν άντιμετώπισιν τού ίδίου θέματος έταλαιπώρησαν τούς 
λειτουργούς Μέσης Έκπαιδεύσεως κα ί αύτήν τήν εκκρεμότητα θέλει νά 
θεραπεύση τό υπό κρίσιν σχέδιον. Πέραν τού βασικού αυτού θέματος 
υπάρχει κ α ί πρόβλημα εξελίξεως τών λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως. 
Ή  οριστική λύσις είναι μόνον ή προώθησις τών λειτουργών είς τόν βαθ
μόν τού Διευθυντού Β' τάξεως άνευ περιορισμού κα ί τούτο πρέπει νά 
γίνη διά τήν ίκανοποίησιν επιστημόνων οί όποιοι είναι άξιοι προσοχής 
υπό τής Πολιτείας. Ή  βασική σκέφις τού κατοχικού διατάγματος, τό 
όποιον έδωσε τόν βαθμόν τού Δ/ντού Β', ήτο ή άναγνώρισις τών υπηρε
σιών τάς όποιας προσφέρουν οί εκπαιδευτικοί κ α ί ή προώθησις ενός με
γάλου άριθμού εξ  αυτών, οί όποιοι παρέμενον είς τόν βαθμόν τού Τμη- 
ματάρχου Α' λόγω έλλείφεως οργανικών θέσεων. Απέβλεπε δέ είς την 
βελτίωσιν τών άποδοχών άφ ’ ενός κ α ί άφ ’ ετέρου είς τήν ηθικήν ίκανο- 
ποίησιν διά τής άναγνωρίσεως τού έργου άπό εθνικής κα ί κοινωνικής 
άπόφεως. Είμαι υποχρεωμένος νά τονίσω ότι είτε τό θέλομεν είτε όχι 
άνακύπτει ουτω τό θέμα τής μισθολογικής εξελίξεως τών εκπαιδευτικών 
λειτουργών. Υπάρχει καθήλωσις τών άποδοχών τών εκπαιδευτικών, 
ώστε νά τούς κάνη προβληματική τήν ζωήν των άπό άπόφεως άξιοπρε- 
πείας. Άπό δημοσιονομικόν δελτών τό όποιον έχω ενώπιον μου μέ στοι-
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χεΐα  τού έτους 1958, άποδεικνύεται ή αμέλεια τού ενδιαφέροντος τής 
Πολιτείας είς τόν εκπαιδευτικόν τομέα. Κ ατά  τό 1938 ό Γενικός Επιθε
ωρητής μ έ βαθμόν Δ/ντοΰ Α' κα ί μ έ υπηρεσίαν 30 ετών κα ί εύδόκιμον, 
ελάμβανε μισθόν 10.022. Έάν δέν είχε τό εύδόκιμον 9.159. Ό  αυτός 
Δ/ντής μ έ 25ετή υπηρεσίαν ελάμβανε 8.580. Τό 1958 ό Γενικός Επιθε
ωρητής Δ/ντής Α' Τάξεως, μ έ επιδόματα κ α ί αναλογίαν δώρων κα ί  
εύδόκιμον κα ί μ έ 30ετή υπηρεσίαν λαμβάνει μόνον 6.942. Έάν δέ δέν 
έχη τό εύδόκιμον 6.100. Έάν δέ έχη 25ετή υπηρεσίαν λαμβάνει 6.180.

Δε'ν υπάρχει αμφιβολία ότι οι λειτουργοί τής Μέσης Έχπαιδεύσεως 
χαί εν γένει ό δημοιουπαλληλικός κόσμος έχουν σοβαροτάτην βάσιν όταν 
ζητούν μισθολογικήν ικανοποίησιν. Από τούς αριθμούς προκύπτει ότι εκ 
τού γενικού προϋπολογισμού τού Κράτους διά τήν παιδείαν διατίθενται 
ποσά μικρότερα χαί κατά  συνέπειαν χρειάζεται γενναία αΰζησις τούτων. 
“Οσον αφορά τούς λειτουργούς Μέσης κα ί Ανωτάτης Έχπαιδεύσεως τά  
κονδύλια εύρίσχονται υπό συμπίεσιν. Έ κ τών δημοσίων επενδύσεων, δια
τίθενται μόνον 43 εκατομμύρια (Αναγιγνώσκει αριθμούς).

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Έ κ τών επενδύσεων κα ί εκ τοΰ προϋ
πολογισμού τό ποσόν ανέρχεται είς 70 εκατομμύρια σύν 20 εκατομμύρια 
εξ  ειδικών εισφορών. Τό σύνολον διά τό έτος 1958 ανέρχεται είς 90 
εκατομμύρια.

Γ . Πρίφτης. Εύχομαι νά διατεθούν κα ί περισσότερα ακόμη ποσά.
Α. Γεροκωστόπουλος. Μόνον είς τόν προϋπολογισμόν επενδύσεων τού 

1957 ενεγράφετο τό ποσόν τών 75 περίπου εκατομμυρίων διά τά διδα
κτήρια τής Στοιχειώδους Έχπαιδεύσεως.

Γ . Πρίφτης. Τό υπό κρίσιν Ν .Δ. δέν δίδει ούτε είναι δυνατόν οριστι
κήν λύσιν είς τό θέμα τής προωθήσεως τών λειτουργών Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως. Ή  λύσις όμως υπάρχει.

Αύσις είς τό προκείμενον θέμα είναι ή έξασφάλισις προϋποθέσεων διά  
τήν προώθησιν τών λειτουργών τής Μέσης Έχπαιδεύσεως είς τόν βαθ
μόν τού Διευθυντοΰ β' τάξεως ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων. Οϋτω θά 
υπάρξει ευχέρεια νά δημιουργηθή ό αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών 
κ α ί κατόπιν επιλογής τούτων νά ορίζονται οί βοηθοί Γυμνασιάρχαι τής 
υπηρεσίας των θεωρουμένης ώς προσταδίου διά τήν έξέλιξιν είς τόν βαθ
μόν τού Γυμνασιάρχου. Τό μέτρον δέν είναι βεβαίως τού παρόντος. 
Έκρινα όμως άναγκαίον επ ’ ευκαιρία τής συζητήσεως τοΰ υπό κρίσιν 
σχεδίου Ν .Δ. νά άναφερθώ είς τό θέμα αυτό, ΐνα τό λάβη κα ί ύπ’ όφιν 
του ό κ. Υπουργός.

βΟσον αφορά τό υπό κρίσιν σχέδιον Ν .Δ. όρθώς τούτο αποβλέπει είς
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τήν ταχτοποίησιν συγχύσεως, ή όποία προεκλήθη έχ νομοτεχνιχής άτε- 
λείας τοϋ Ν. 3379/55 χ α ί λοιπών διότι δέν είχε περιληφθή είς αυτό 
διάταξις περί τοΰ τρόπου χρίσεως τών χαθηγητών, προχειμένου περί 
προαγωγής τούτων είς τόν βαθμόν τοΰ βοηθοΰ Γυμνασιάρχου. Ή θελον 
επίσης νά χάμω μίαν γενιχήν παρατήρησιν, άναφερόμενος είς τούς λό
γους δ ι’ οΰς τό Συμβούλων τής Έπιχρατείας ήχύρωσε τούς υπό τοΰ 
Συμβουλίου Έπιχρατείας άχυρωθέντας πίναχας προαγωγών. Φρονώ χαί 
εγώ ότι ή 5ετία δέν είναι ό ορθός τρόπος χρίσεως τών εχπαιδευτιχών 
λειτουργών. Δέν δύναται ένας λαμπρός, ίσως, εχπαιδευτιχός, ό όποιος 
υπηρέτησε εύδοχίμως την διετίαν είς τόν αυτόν βαθμόν νά χριθή καλλί
τερος άπό τόν εκπαιδευτικόν λειτουργόν, ό όποιος υπηρετεί εύδοχίμως 
έπί μίαν 25ετίαν ή χαί 30ετίαν. Θά πρέπει ή χρίσις νά άνατρέχη είς 
όλην την υπηρεσιακήν σταδιοδρομίαν τού χρινομένου υπαλλήλου όχι μό
νον είς τήν τελευταίαν 5ετίαν. Κ α ί υποθέτω, ώς άντελήφθην ότι κα ί ό χ. 
Κανελλόπουλος διά τών όσων είπεν αυτό ήθελε νά ύποδηλώση.

Κατόπιν τούτων χ α ί τών όσων οί αξιότιμοι συνάδελφοι, οί προηγηθέ- 
ντες είς τό βήμα, διετύπωσαν, τάσσομαι χ α τ ’ αρχήν υπέρ τοΰ υπό χρίσιν 
σχεδίου χαί τοΰτο διότι τό έν λόγω σχέδιον περιλαμβάνει μόνον μεταβα
τικές διατάξεις, διότι έάν περιελάμβανε παγίας διατάξεις δέν θά ήτο δυ
νατόν νά συμφωνήσωμεν. Προχειμένου όμως περί ρυθμίσεως μεταβα
τικής ενός έπείγοντος θέματος, δεχόμεθα τοΰτο κ α τ ’ αρχήν. Υπάρχουν 
βέβαια λεπτομέρειαι τάς όποιας θά συζητήσωμεν κατά τήν χ α τ ’ άρθρον 
συξήτησιν.

Υπάρχει κα ί τό θέμα τών Γυμνασιακών παραρτημάτων. Τό θέμα 
αυτό θά έπρεπε νά άντιμετωπισθή μ έ  πνεύμα εύρύτερον. Ή  ανάγκη τής 
ίδρύσεως παραρτημάτων έπιβάλλεται έχ τού γεγονότος τής παροχής δυ- 
νατότητος είς τά παιδιά τών αγροτών νά φοιτούν είς Γυμνασιακά Π α
ραρτήματα ευρισκόμενα πλησίον τού τόπου τής κατοικίας των, κα ί νά 
αποφεύγουν ουτω τάς μεγάλας δαπάνας, αι όποίαι θά άπαιτούντο έάν οί 
μαθηταί θά ήσαν υποχρεωμένοι νά μεταβαίνουν είς πόλεις χειμένας πολύ 
μακράν τής κατοικίας των.

Θά ήθελα έπίσης νά παραχαλέσω τόν άξιότιμον χ. Υπουργόν τής 
Π αιδείας νά λάβη ύπ ’ όφει του ότι έχει σχηματισθή αντικειμενική χρίσις, 
ότι πολλαί πράξεις τού Υπουργείου Π αιδείας συνετάγησαν κατά τρόπον 
πρόχειρον. Δέν θά ήθελα νά αναφέρω αριθμούς άχυρωθεισών πράξεων 
τού Υπουργείου Π αιδείας υπό τού Συμβουλίου Έπιχρατείας. Έ άν είναι 
ακριβής ό αριθμός ό όποιος μού έδόθη, ό αριθμός τών άχυρωθεισών 
πράξεων τού Υπουργείου Π αιδείας είναι πολύ μεγάλος. Όρθόν θά ήτο



132 Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

λοιπόν, νά άπειφεύγετο ή προχεφολόγος αυτή άντιμετώπισις τών θεμά
των, γεγονός τό όποιον θά άπέβαινε τόσον υπέρ τής Διοιχήσεως, όσον 
χαί υπέρ έχείνων, εις οΰς άναφέρονται αί πράξεις αύται. Κ ατά  τά άλλα  
συμφωνώ μέ τούς αξιότιμους προλαλήσαντας συναδέλφους νά παρασχεθή 
πάσα δυνατή βοήθεια εις τόν άξιότιμον χ. Υπουργόν τής Παιδείας, ώστε 
νά φέρι7 τό νομοσχέδιον, τό όποιον ύπεσχέθη περί άναδιαρθρώσεως τής 
Παιδείας (Χειροχροτήματα).

I. Τριανταφυλλίδης. Κύριε Πρόεδρε, μετά τάς ομιλίας τών αξιότιμων 
συναδέλφων, όσον χαί τοΰ αξιότιμου αρχηγού τού Ααϊχού Κόμματος χ. 
Κανελλοπούλου, δέν θά εϊχον νά προσθέσω πολλά επί τού υπό χρίσιν 
σχεδίου Ν. Διατάγματος.

Επειδή όμως εξαίρετοι συνάδελφοι διατελέσαντες Υπουργοί τής Π αι
δείας έθιξαν χαί τό ζήτημα τών περιφερειακών Γυμνασιακών Παραρτη
μάτων, θά μού έπιτρέφετε νά προσθέσω χαί εγώ όλίγας λέξεις επί τού 
θέματος αυτού. Θά ήθελα νά παραχαλέσω τόν άξιότιμον χ. Υπουργόν 
τής Παιδείας νά προσέξη ιδιαιτέρως τήν έγχαταλελειμμένην περιφέρειαν 
"Εβρου χαί είδιχότερον τού Τριγώνου-"Εβρου τού όποιου οί κάτοικοι θε
ωρούν εαυτούς ώς ευρισκομένους είς τό εξωτερικόν. Πράγματι 17 Κ οι
νότητες τής περιφερείας τού Τριγώνου "Εβρου στερούνται Γυμνασίου χαί 
αναγκάζονται τά παιδιά τών αγροτών τής περιφερείας αυτής νά διανύουν 
50 χιλιόμετρα ΐνα φθάσουν είς τό Γυμνάσιον τής Όρεστιάδος τό όποιον 
στερείται τού άναγχαιούντος προσωπικού. Επιθυμώ νά παραχαλέσω ιδι
αιτέρως τόν άξιότιμον χ. Υπουργόν, νά μεριμνήση διά τήν ΐδρυσιν Γυ
μνασιακού Παραρτήματος είς τήν περιφέρειαν αυτήν χαί δή τήν άχριτι- 
χήν χωμόπολιν τών Δικαίων, ΐνα παύσουν οί κάτοικοι νά νομίζουν ότι 
έγχατελείφθησαν άπό τό Κράτος άφ ’ ενός χαί ΐνα δοθή ή δυνατότης άφ ’ 
ετέρου είς τά Ελληνόπουλα τής άχριτιχής ταύτης περιοχής νά παρακο
λουθήσουν κα ί νά έχμάθουν τά σημερινά μέσα τού πολιτισμού έστω χαί 
αν διαθέτουσιν πενιχρά οικονομικά μέσα. Δέν παραλείπω νά άναφέρω οτι 
κα ί λόγοι Εθνικοί επιβάλλουν τήν ΐδρυσιν Παραρτήματος Γυμνασίου είς 
Δίχαια-Τριγώνου.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Έθν. Παιδείας). Κύριοι συνάδελφοι δέν πρόκειται 
νά σάς άπασχολήσω επί πολύ. Θά ήθελον νά εχφράσω πρός υμάς τήν 
συγχίνησίν μου, ώς Υπουργός τής Παιδείας, διά τόν τρόπον μ έ τόν 
όποιον οί συνάδελφοι τής Επιτροπής, άλλ ’ είμαι βέβαιος χ α ί ολόκληρος 
ή Βουλή χαί όλος ό Ελληνικός λαός άντιμετωπίζουν τό μέγιστον τών 
ελληνικών προβλημάτων, τήν ελληνικήν παιδείαν. Διεπιστώθη ότι όσάχις 
νομοθετήματα τού Υπουργείου Παιδείας εχρίνοντο χαί χρίνονται χαί σή



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 133

μερον χα ί χθες άπό τήν Επιτροπήν, ούδεμία κομματική σχέφις χαί ούδέν 
αίσθημα παρατάξεων διακρίνει τούς άγορητάς. Συνέχει δλους τό μέγα  
αύτό θέμα, τό ενδιαφέρον διά τήν άνάπλασιν τοΰ Έθνους εις τόν τομέα 
τής εθνικής παιδείας. "Ολαι α'ι μέχρι σήμερον Κυβερνήσεις, δλοι οί 
Υπουργοί Π αιδείας εΐχον τήν εύγενή φιλοδοξίαν νά έξυφώσουν τό μέγα  
αυτό λειτούργημα διά τήν ελληνικήν κοινωνίαν. Δέν θά πρέπει νά παρα
λείφω δτι οί φορείς τής λειτουργίας αυτής άπό τοΰ τελευταίου δημοδι
δασκάλου μέχρι τοΰ καθηγητοΰ τού Γυμνασίου, μέχρι τών καθηγητών 
τών άνωτάτων Ιδρυμάτων, άλλά κα ί τών υπαλλήλων τού Υπουργείου 
Παιδείας, άγωνίζονται νυχθημερόν διά νά άντιμετωπίσουν τό τεράστιον 
αύτό πρόβλημα.

Κύριοι, ή Δημοκρατία διά νά ίπιζήση, πρέπει νά έχη τήν δύναμιν νά 
κάμη εκάστοτε εσωτερικός ειρηνικός επαναστάσεις. Κ α ί εις τόν τομέα 
τής Παιδείας, ή Ελληνική Δημοκρατία θά πρέπει νά ευρη τήν ευκαιρίαν 
κ α ί τόν τρόπον νά κάμη τήν ειρηνικήν αυτήν επανάστασιν. "Αλλως ή 
Ε λλάς θά είναι υποχρεωμένη νά μείνη πίσω, κ α θ ’ ήν στιγμήν δλα τά 
Κράτη, δχι μόνον προηγμένα, δχι μόνον πλούσια, άλλά κα ί τά γειτονι
κά μας άκόμη Κράτη, άκάθεκτα βαδίζουν τόν δρόμον τής άνυφώσεως 
τής πνευματικής κα ί τοΰ εφοδιασμού τού λαού μ έ δλα τά εφόδια πού 
χρειάζονται διά τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής ζωής.

Τό σχέδιο Ν .Δ ., τό όποιον έρχεται υπό τήν κρίσιν σας είναι εντελώς 
επουσιώδες, είναι εντελώς λεπτομεριακόν. Θά ήθελον πράγματι κα ί  
εγώ κύριοι, νά μή άρχίσω άπό τοιαύτα νομοσχέδια τήν εμφάνισίν μου 
ενώπιον σας. Απλώς κ α ί τό χθεσινόν κ α ί τό σημερινόν νομοσχέδιον 
άντιμετωπίζουν περιπτωσιακάς περιπτώσεις. Μελετώμεν, κύριοι, τό 
δλον θέμα τής Ελληνικής Π αιδείας, τό όποιον εν τελευταία άναλύσει, 
δπως άξιότιμοι άγορηταί είπον, είναι θέμα τό όποιον καταλήγει είς τήν 
παροχήν τών οικονομικών μέσων διά τήν άνάπτυξιν ενός ρωμαλέου  
προγράμματος άναμορφώσεως τής παιδείας τού Ελληνικού λαού. Περί
που 7,5% είναι τό ποσοστόν τού προϋπολογισμού τό όποιον άναλίσκε- 
ται διά τόν τομέα τής Παιδείας. Αί πιστώσεις α'ι όποΐαι χρειάζονται, 
είναι πολύ μεγαλύτεραι. Τό ποσοστόν θά έπρεπε νά είναι ίσως κα ί δι- 
πλάσιον διά νά άντιμετωπισθή ένα ρεαλιστικόν κ α ί ρωμαλέον πρόγραμ
μα. Α λλά είμεθα υποχρεωμένοι εντός τών ύπαρχουσών δυνατοτήτων νά 
μελετώμεν ενδελεχώς μετά μεγίστης προσοχής κ α ί νά βαδίζωμεν μετά  
μεγίστης προσοχής είς τήν άντιμετώπισιν τών προβλημάτων, τά όποια 
μάς τίθενται.

Είμαι κεκηρυγμένος υπέρ τής εξαπλώσεως τής παιδείας είς δσον τό
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δυνατόν περισσότερα στρώματα τοΰ Ελληνικού λαού. Τούτο απαιτεί η 
ανάγκη τής εποχής, ή οποία είναι συνδυασμένη μέ την τεραστίαν έφεσιν 
τού Έλληνος διά νά μορφώση τά παιδιά του. Δέν μέ φοβίζει επομένως 
ή μεγάλη πίεσις πού ασκεί ή ΐδρυσις ούτε τών Γυμνασίων ούτε τών πα
ραρτημάτων. Τό μέγα θέμα πού πρέπει νά μάς απασχόληση είναι, άφ’ 
ενός μέν ή έξάπλωσις τής παιδείας καί άφ’ ετέρου ή κατάλληλος παι
δεία. Διότι πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι καί τά προγράμματα τών Γυ
μνασίων καί τά προγράμματα τών δημοτικών σχολείων καί ή εν γένει 
διάρθρωσις τής παιδείας μας, είναι παρωχημένη διά την σημερινήν επο
χήν. Δέν έχει τόσην σημασίαν καί διά τήν ελληνικήν πραγματικότητα 
καί γενικώς διά τήν παιδείαν τό ποσόν τών γνώσεων, όσον έχει σημα
σίαν ή ποιότης τής διδομένης παιδείας. Είς τήν Ελληνικήν Παιδείαν θά 
πρέπει κάποτε νά φθάσωμεν, ώστε πέραν τού ποσού τών γνώσεων νά 
δόσωμεν είς τούς νεαρούς βλαστούς τού Έθνους όρισμένας βασικάς 
άρχάς, αί όποιαι πρέπει νά είναι περίπου αί εξής: Πρώτον τό εθνικόν 
φρόνημα, δεύτερον ή αγάπη πρός τήν εργασίαν τήν οίανδήποτε εργασίαν, 
τρίτον τό αίσθημα τής όργανώσεως και τής μεθόδου και τέταρτον τό 
αίσθημα τής συνεργασίας, διότι μόνον μέ τήν συνεργασίαν είναι δυνατόν 
νά επέλθουν μεγάλα καί σοβαρά αποτελέσματα.

Πέραν αυτών τών αρχών είναι καιρός πλέον ή Ελληνική Παιδεία νά 
στραφή πρός κατευθύνσεις όχι μόνον ούμανιστικάς, όχι μόνον κλασσικάς, 
αλλά καί πρός τάς κατευθύνσεις εκείνας, πρός τάς οποίας είτε τό θέλο- 
μεν είτε όχι, στρέφεται ολόκληρος ή άνθρωπότης, δηλαδή πρός χρησί
μους γνώσεις διά τήν άντιμετώπισιν τής σημερινής ζωής. "Οταν έχωμεν 
σήμερον τήν ατομικήν ενέργειαν, όταν έχωμεν τάς προόδους τής ατο
μικής ενεργείας, όταν τά πάντα βαδίζουν μέ καλπάζουσαν ταχύτητα, δέν 
είναι δυνατόν τό σημερινόν πρόγραμμα τής Ελληνικής Παιδείας, νά 
άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής εποχής μας.

Πρέπει νά στραφή ή Παιδεία πρός τόν χρήσιμον δρόμον, ό όποιος θά 
εξοπλίση τήν νεολαίαν μας μέ τάς γνώσεις εκείνας πού θά τήν κάμουν 
νά είναι ώλοκληρωμένος άνθρωπος, καί θά καλύφη τό βιοτικόν επίπεδον 
τού λαού.

Σκεπτόμεθα, λοιπόν, νά είσαγάγωμεν είς εύρείαν κλίμακα τήν τεχνι
κήν καί επαγγελματικήν έκπαίδευσιν καί είς ξεχωριστούς τομείς, αλλά 
καί μέσα είς αύτήν ταύτην τήν Στοιχειώδη καί τήν Μέσην Έκπαίδευσιν. 
Σκεπτόμεθα νά διαιρέσωμεν τό Γυμνάσιο τό δετές είς δύο βαθμίδας, τό 
κατώτερον καί τό άνώτερον Γυμνάσιον. Είς τό κατώτερον Γυμνάσιον, τό 
όποιον είναι σχολεϊον γενικής μορφώσεως, θά είσαγάγωμεν μαθήματα
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έπαγγελματιχού προσανατολισμού, ώστε νά όδηγήσωμεν τούς νέους εις 
είδιχάς έπαγγελματιχάς σχολάς. Εις τά ανώτερα Γυμνάσια σχεπτόμεθα 
νά είσαγάγωμεν τεχνιχάς γνώσεις χαί νά έχωμεν γυμνάσια τεχνικής χαί 
επαγγελματικής χατευθύνσεως χατά τό πρότυπον τών είσαχθέντων Γυ
μνασίων Ναυτικού τύπου, τά όποια εϊχον τήν τιμήν νά είσηγηθώ όταν 
ήμην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι ένα διάγραμμα τό όποιον 
φυσικά θά έφαρμοσθή όταν υπάρχουν χαί οίχονομιχαί δυνατότητες. Διότι 
τό νά άλλάξη κανείς τήν διάρθρωσιν τής παιδείας χωρίς νά έχη εξασφα
λίσει τάς δυνατότητας χαί άπό άπόφεως ποιοτικής χαί άπό άπόφεως πο
σοτικής τού διδακτικού προσωπικού είναι μία ουτοπία.

Τό θέμα τών Παραρτημάτων τών Γυμνασίων, βεβαίως, ξενίζει χαί 
είναι κάτι τό όποιον είναι έξω άπό τό σύνηθες πρόγραμμα πολύ έχομεν 
αντιμετωπίσει δλοι μας. Ά λλά είναι παρήγορον τό σημείον αυτό τής με
γάλης εφέσεως τού Ελληνικού Λαού πρός μάθησιν.

Θά λυθή αυτομάτως τό θέμα τών παραρτημάτων τών Γυμνασίων μέ  
τήν διαίρεσιν τών Γυμνασίων είς τάς δύο βαθμίδας. Έκεϊ πού είναι σή
μερον τά παραρτήματα τών Γυμνασίων άπλούστατα θά ’ιδρυθοΰν τά κα
τώτερα λεγάμενα Γυμνάσια, τά όποια είς πολλούς άπό ημάς θά είναι 
δυνατόν νά φέρουν είς τήν μνήμην τό παλαιόν Ελληνικόν Σχολεΐον. Τά 
δέ άνώτατα Γυμνάσια θά έχουν δλην τήν όργάνωσιν, ή οποία χρειάζεται 
διά νά δοθούν αί κατευθύνσεις τάς όποιας προηγουμένως σάς εΐπον.

Είς δλον τόν κόσμον, άγαπητοί συνάδελφοι, δχι μόνον είς τά Κράτη, 
τά όποια υστερούν, άλλά καί είς τά Κράτη, τά όποια εΰρίσκονται πολύ 
ύφηλά, τά θέματα τής Παιδείας μελετώνται συνεχώς. Εΐχον τήν τιμήν 
καί τήν ευτυχίαν πέρυσι νά ευρίσκομαι είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 
όταν οί Ρώσσοι εξαπέλυσαν τόν πρώτον Σπούτνικ. "Ολος ό τύπος, ή 
Δημοσία Γνώμη, τό Κογχρέσσον χαί ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, έζήτησαν νά άνεύρουν τά αίτια διά τά όποια οί Ρώσσοι έπέτυ- 
χον αυτό τό χατώρθωμα. Αί έρευναι αί όποΐαι έγένοντο άπό είδιχάς έπι- 
τροπάς, τάς όποιας ώρισεν ό Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρε
τε πού χατέληξαν; Είς τό δτι ή Αμερικανική Παιδεία παρά τήν πρόο
δον, τήν οποίαν εσημείωσεν, υστερεί είς δύο τομείς. Πρώτον είς τόν το
μέα τής θεωρητικής έρεύνης χαί δεύτερον είς τήν χατωτάτην βαθμίδα, 
τήν βαθμίδα τής Στοιχειώδους Έχπαιδεύσεως. "Ολα, λοιπόν, τά προ
βλήματα άναλύονται είς τούτο. "Οτι δταν τεθούν τά θεμέλια είς τήν 
Στοιχειώδη καί Μέσην Έκπαίδευσιν, τότε μόνο είναι δυνατόν ή Άνωτά- 
τη Παιδεία νά σταθή είς τά πόδια της χαί αί έρευναι νά επιτύχουν καί ή 
άνασυγκρότησις τού τόπου νά εύρη τόν δρόμον της.
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Ύπό τάς γενικάς αύτάς προϋποθέσεις αί άνησυχίαι σας, είναι άνησυ- 
χίαι κ α ί τής Κυβερνήσεως, κ α ί άνησυχίαι ίδικαί μου. Τό πρόβλημα τής 
Παιδείας, δέν πρόκειται νά λυθή ουδέποτε, είς ούδένα Κ ράτος κα ί είς 
ούδεμίαν εποχήν. Είναι πρόβλημα δυναμικόν, δέν είναι πρόβλημα στατι
κόν. Είς κάθε εποχήν κα ί είς κάθε περίοδον είναι δυνατόν νά αντιμετωπί
ζεται μέ τάς άνάγκας τής εποχής. Ημείς άναμφιβόλως ύστεροΰμεν είς 
τόν τομέα τής Παιδείας. Έχομεν πλήρη προγράμματα, τά όποια δμως 
δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν άπό τήν μίαν ημέραν είς τήν άλλην, 
διότι, εάν έφαρμοσθοΰν, χωρίς νά υπάρξουν αί προϋποθέσεις τής εφαρ
μογής των, τότε κάνομεν κακόν άντί καλού. Θά πρέπει νά βαδίζωμεν σι
γά κα ί μέ προσοχήν, μέ τάς ύπαρχούσας δυνατότητας, ώστε πράγματι νά 
έπιφέρωμεν συνεχώς μίαν βελτίωσιν κα ί δχι νά παραμένωμεν στάσιμοι. 
Είμαι βέβαιος δτι μέ τήν συνδρομήν δλων σας κα ί μέ τό ιδιαίτερον ενδια
φέρον, τό όποιον ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως επιδεικνύει διά τά θέ
μ ατα τής Παιδείας, δτι συντομώτατα θά ήμπορέσωμεν νά άναγγείλωμεν 
αποφάσεις γενναίας. Πρέπει νά σημειωθή δτι τά τελευταία 2-3 έτη καί 
είς τόν τομέα τών επενδύσεων είς διδακτήρια κα ί είς τόν τομέα τής ίκα- 
νοποιήσεως ώρισμένων αιτημάτων τών εκπαιδευτικών λειτουργών, ιδία 
τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, έγιναν άρκεταί βελτιώσεις. "Ας έλπίσωμεν δτι 
αί βελτιώσεις αύταί θά εξακολουθήσουν μέ αύξανόμενον ρυθμόν.

Διά τό σχέδιον Ν .Δ . είδικώτερον, ευχαριστώ τήν Επιτροπήν κα ί άπό  
δλας τάς πλευράς άνεγνωρίσθη, δτι θά βελτίωση μίαν δαιδαλώδη κατά- 
στασιν, ή οποία έχει προκύφει μέ τάς προαγωγάς τών βοηθών γυμνα
σιαρχών, θά αντιμετώπιση προσωρινώς τό θέμα τών παραρτημάτων τών 
γυμνασίων κα ί θά συμπλήρωσή τά συμβούλια διά τήν περαιτέρω κρίσιν. 
Έλέχθη δτι υστερεί ή επιθεώρησις τών καθηγητών. Έλέχθη, επίσης, δτι 
ίσως μ ία δετία είναι μικρά. "Ολα αύτά είναι σχετικά. Πρέπει νά σάς 
είπω δτι υπάρχει σήμερον μία κατάστασις, είς πολλά σημεία χειροτέρα 
άπό αύτήν τήν οποίαν διήνθισαν εδώ οί διάφοροι άγορηταί. Υπάρχουν, 
πράγματι καθηγηταί, οί όποιοι δέν έχουν εκθέσεις επ ί σειράν ετών. 
Υπάρχει επίσης, τό θέμα τής έντονωτέρας έπιθεωρήσεως κα ί τής καταλ
ληλοτέρας επιθεωρήσεως. Ώρίσαμεν μίαν δετίαν, δπως θά ήμπορούσαμεν 
νά όρίσωμεν 4ετίαν ή όετίαν διά νά πάρη ένα τέλος πλέον τό θέμα τών 
προαγωγών, ρυθμιζόμενον όριστικώς διά τών δημοσιευθέντων διαταγμά
των τά όποια πράγματι τέμνουν μίαν νέαν όδόν, αποκεντρώνουν τάς 
ενεργείας κ α ί δημιουργούν μίαν ασφάλειαν διά τήν καλυτέραν κρίσιν τοΰ 
προσωπικού. Ιδιαιτέρως πρέπει νά σάς είπω, δτι α ί οργανώσεις τών δι
δασκάλων κα ί τών καθηγητών, είναι απολύτως σύμφωνοι μ έ τό ύπό κρί-
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σιν σχέδιον Ν. Δ ιατάγματος, άλλά κυρίως μ έ  τά διατάγματα τά όποια 
εν τίνί μέτρω θά τροποποιηθούν μ έ την έξουσιοδότησιν, την όποιαν ζητώ 
διά νά αποδώσουν τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.

Κύριοι συνάδελφοι, ό Υπουργός τής Παιδείας υπό τάς σημερινάς συν- 
θήκας, είναι υποχρεωμένος νά βλέπη αυτήν την θλιβεράν κατάστασιν, εις 
την όποιαν εΰρίσκεται ή Ελληνική Παιδεία κ α ί νά προσπαθή μέ τά υπάρ
χοντα μέσα νά άποδώση όσον τό δυνατόν περισσότερα. Ζητώ τήν βοήθειαν 
όλων υμών οί όποιοι βλέπετε εις τάς περιφερείας σας τάς τεραστίας ελλεί- 
φεις, ώστε νά ήμπορέσωμεν δλοι μαζί, νά άντιμετωπίσωμεν τάς δυσκόλους 
αιπας στιγμάς τής Ελληνικής Παιδείας. Είμαι βέβαιος, δτι θά άνομολο- 
γήσητε δτι κα ί εις τό Ύπουργεϊον Παιδείας κα ί εις τόν καθηγητικόν κό
σμον κα ί εις τόν κόσμον τών διδασκάλων, γίνεται μία εργώδης προσπάθεια 
μέ γλίσχρα μέσα, ή όποία έλπίζομεν δτι θά άποδώση δσον τό δυνατόν πε
ρισσότερα. Μέ τήν βοήθειαν δλων σας κα ί μέ τό ενδιαφέρον τοΰ κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, είμαι βέβαιος δτι θά προχωρήσωμεν εις καλυτέρας 
ημέρας διά τήν Ελληνικήν Παιδείαν. (Χειροκροτήματα).

Πρόεδρος. Γίνεται δεκτόν τό νομοσχέδιον κ α τ ’ αρχήν;
Πολλοί βουλευταί. Μ άλιστα, δεκτόν.
Πρόεδρος. Είσερχόμεθα εις τήν κ α τ ’ άρθρον συζήτησιν.
Άρθρον 1. Ό  κ. Γεροκωστόπουλος έχει τόν λόγον.
Α. Γεροκωστόπουλος. Κύριε Υπουργέ, προτείνω δπως ό χρόνος κ αθ ’ 

δν έχουν αποκτήσει προσόντα προαγωγής οί πρωτοβάθμιοι καθηγηταί, 
όρισθή μέχρι τής 31ης Ιουλίου αντί τής 30 Ιουλίου.

Γ . Βογιατζής (Ύ π . Παιδ.). Δέν έχω άντίρρησιν.
Α. Γεροκωστόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχω μίαν τροπολογίαν, ή όποία 

νομίζω, δτι έχει τήν θέσιν της εις τό συζητούμενον άρθρον. Ή  τροπολογία 
αυτή, συνδέεται μ έ τήν περίπτωσιν ι τοΰ άρθρου 38 τού Ν. Δ ιατάγματος 
3379)55. Ή  διάταξις τήν οποίαν έμνημόνευσα ήτο μεταβατική κα ί άφεώ- 
ρα τήν προαγωγήν τών βοηθών γυμνασιαρχών εις τόν βαθμόν τού γυ
μνασιάρχου. Επειδή δμως, ώς προκύπτει άπό τό υπό φήφισιν νομοσχέ
διον, καθυστέρησεν ή προαγωγή τών βοηθών γυμνασιαρχών άπό τό 1958 
είναι ενδεχόμενον, δταν ή διοίκησις κάμη τάς προαγωγάς εις τόν βαθμόν 
τών γυμνασιαρχών, νά έχη λίαν περιωρισμένον άριθμόν βοηθών γυμνα
σιαρχών πρός κρίσιν. Πρός τό συμφέρον τής έκπαιδεύσεως, νομίζω δτι θά 
πρέπει ό άριθμός τών κριθησομένων διά προαγωγήν εις τόν βαθμόν τοΰ 
γυμνασιάρχου, νά εύρυνθή δσον τό δυνατόν περισσότερον, δταν μάλιστα 
θά ύπάρχη ό άπαιτούμενος χρόνος κρίσεως πολλών.

Δι ’ αυτό προτείνω τροπολογίαν, ή όποία άποβλέπει εις τό νά περιλη-
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φθοΰν είς εκείνους, οί όποιοι θά χριθοϋν διά τόν βαθμόν τοΰ γυμνασιάρ
χου καί εκείνοι, οί όποιοι θά προαχθοΰν κατόπιν τού σημερινού νομοσχε
δίου είς τόν βαθμόν τού βοηθού γυμνασιάρχου.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδ.). Έ χ ω  ετοιμάσει καί ό ίδιος άνάλογον 
τροπολογίαν διά νά την προτείνω είς την Επιτροπήν. Τήν αποδέχομαι.

Α. Γεροκωστόπουλος. Ή  τροπολογία μου έχει ώς έξής (Αναγινώσκει).
Ή  δεύτερα τροπολογία, κ. Υπουργέ, αφορά τό θέμα τό όποιον σάς 

ανέπτυξε χθές ό συνάδελφος κ. Γυιόκας. Νομίζω, ότι είναι ή πλέον κα
τάλληλος στιγμή διά τήν ρύθμισιν τού θέματος τής Αιευθυντρίας τής 
Οίκοκυρικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Είπον καί χθές, κ. συνάδελφε, ότι ή 
τροπολογία είναι συμπαθής, άλλά δέν δύναμαι νά τήν αποδεχθώ. Έ π ’ 
ευκαιρία παρακαλώ τούς κ.κ. συναδέλφους νά γνωρίζουν, ότι πλήν μιάς 
τροπολογίας, τής τροπολογίας ή οποία αφορά τούς δημοδιδασκάλους, 
ούδεμίαν άλλην αποδέχομαι. "Ολας τάς άλλας τροπολογίας παρακαλώ 
νά μού δοθούν διά νά τάς εξετάσω καί όσας ευρω δικαίας νά τάς περι- 
λάβω είς άλλο νομοσχέδιον.

Α. Γεροκωστόπουλος. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει καί μία άλλη τροπο
λογία άφορώσα τούς άδικηθέντας εκ τής 59/45  Σ . Π. εκπαιδευτικούς, 
οίτινες δέν έτυχον τής αυτής μέ τούς άλλους εν τή δημοσία υπαλληλία 
συναδέλφους. Είναι έργον δικαιοσύνης νά τήν άποδεχθήτε, διότι τακτο
ποιεί μίαν άνισον μεταχείρισιν.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Επαναλαμβάνω, κ. συνάδελφε, ότι 
όλας αύτάς τάς τροπολογίας θά τάς συγκεντρώσω καί θά τάς περιλάβω 
είς άλλο νομοσχέδιον.

Α. Γεροκωστόπουλος. Θά σάς παρακαλέσω ιδιαιτέρως, τούτο νά γίνη 
τό συντομώτερον δυνατόν, κ. Υπουργέ.

Πρόεδρος. Ό  κ. Ήλιόπουλος, έχει τόν λόγον.
Σ . Ήλιόπουλος. Κύριε Τπουργέ, είς τό άρθρον 1 προβλέπεται χρό

νος ισχύος τής προαγωγής, ή 1 Ίανουαρίου 1 9 5 7 , δηλαδή άφ’ ής προή- 
χθησαν. Δυστυχώς όμως είς τό σημεΐον αυτό δείχνετε τσιγκουνιά. Ένώ 
δηλαδή εΐχον τόν βαθμόν καί έλάμβανον τόν μισθόν περιλαμβάνετε διά- 
ταξιν είς τήν οποίαν λέγετε άνευ καταβολής διαφοράς μισθού. Νομίζω, 
ότι είναι δίκαιον νά πάρουν τήν διαφοράν αυτήν.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Κύριε συνάδελφε, ή διάταξις αυτή μάς 
ταλαιπώρησεν επί πολύ, καί εγένετο εν συνεργασία μέ τήν ΟΛΜΕ. Συ
νεπώς ήμπορεί νά έχετε δίκαιον, άλλά τό θέμα έρυθμίσθη μέ τήν όργάνω- 
σίν των.
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Σ . Ήλιόπουλος. Θά έπιστραφοΰν δηλαδή μισθοί, χ. Υπουργέ;
Γ . Βογιατζής (Υπουργός Παιδείας). Έχει ρυθμισθή τό θέμα, χ. συ

νάδελφε.
Σ . Ήλιόπουλος. Υπάρχει χ α ί μ ία άλλη περίπτωσις, χ. Υπουργέ. 

Είναι ή χατηγορία έχείνων οί όποιοι προήχθησαν επί Κατοχής χαί τάς 
προαγωγάς των ήχύρωσεν ή 59 Συνταχτιχή Πράξις. Πρόκειται περί ήδη 
προαγομένων διά την άναγνώρισιν τών ετών.

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Παραχαλώ, χ. συνάδελφε, νά μοΰ 
δώσετε την τροπολογίαν σας, διά νά την περιλάβω είς άλλο νομοσχέ- 
διον, αφού τήν μελετήσω.

Μεθ’ δ, τό άρθρον 1 γίνεται δεχτόν ώς ετροποποιήθη.
Πρόεδρος. *Αρθρον 2. Τόν λόγον έχει ό χ. Γεροχωστόπουλος.
Α. Γεροχωστόπουλος. Κύριε Υπουργέ, παραχαλώ διά τούς χατά τήν 

εισήγησίν μου έχτεθέντας λόγους νά διαγράφητε είς τόν στίχον 4 τοΰ 
άρθρου 2  τάς λέξεις «ή εν τώ μέλλοντι ούτω πως ιδρυόμενα» (Παραρτή
ματα).

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Αέν δέχομαι, χ. συνάδελφε τήν πρό- 
τασίν σας, διότι εάν χρειασθή νά δημιουργήσωμεν ένα Παράρτημα είς 
μίαν νήσον, θά πρέπει νά έχωμεν τήν ευχέρειαν. Παραχαλώ λοιπόν, νά 
μείνη τό άρθρον ώς έχει.

Α. Γεροχωστόπουλος. Κύριε Υπουργέ, σέβομαι χαί τήν ίδιχήν σας 
επιθυμίαν νά μή παραταθή ή συζήτησις, άλλά χαί τάς γνώμας ώρισμέ- 
νων συναδέλφων μέ τούς όποιους φοβούμαι ότι θά έλθω είς άντίθεσιν. 
Έ χω ν άτυχώς άπό τήν υπουργίαν μου πιχράν πείραν τού άτελούς τρό
που λειτουργίας τών Γυμνασιακών Παραρτημάτων, χάμνω έχχλησιν 
πρός τά μέλη τής Επιτροπής χαί πρός Υμάς χ. Υπουργέ, νά δεχθήτε 
τήν τροπολογίαν πού σάς ανέπτυξα. Τολμώ νά είπω, ότι αποτελεί βαρύ- 
τατον παράπτωμα έναντι τού Ελληνικού λαού, νά δημιουργώμεν Γυμνα
σιακά Παραρτήματα τά όποια λειτουργούντα ώς λειτουργούν πλημ- 
μελώς, έλλείφει επαρκούς προσωπικού, ζημιώνουν άνεπανορθώτως χαί 
εκείνους πού φοιτούν είς τά Κεντρικά Γυμνάσια, διότι ταύτα αποστε
ρούνται τού προσωπικού των.

Αποτελεί παραπλάνησιν χαί ημών τών ιδίων, κύριοι συνάδελφοι, 
άλλά χαί τών Ελλήνων πολιτών ή ίδρυσις Γυμνασιακών Παραρτημάτων 
όταν ταύτα παρέχουν πλημμελή μόρφωσιν είς τήν νεολαίαν μας πού 
διφά δι’ αυτήν χαί διά τήν διεύρυνσιν τών πνευματικών οριζόντων των.

Β. Βασιλικός. Νομίζω ότι προσέφερε χαχήν υπηρεσίαν είς τήν παιδεί
αν ό τέως Υπουργός τής Παιδείας μέ τά όσα είπε πρό ολίγον.
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Α. Γεροκωστόπουλος. Ή  γνώσις τών πραγμάτων, ή πικρά πείρα μου 
ώς Υπουργού χαί ό πόνος διά την Παιδείαν, άλλά χαί διά τούς 'Έ λλη
νας πολίτας, μέ έχαναν νά είπω δσα εΐπον. Ούδεν θά έλεγον βέβαια εάν 
ύπήρχεν επάρκεια προσωπιχοΰ διά τήν έπάνδρωσιν χαί τών παραρτημά
των χαί τών Κεντρικών Γυμνασίων.

Β. Βασιλικός. Επαναλαμβάνω, χ. Πρόεδρε, δτι ό συνάδελφος χαί τέ
ως Υπουργός τής Παιδείας, προσέφερεν χαχήν υπηρεσίαν είς την Παιδεί
αν μέ τά δσα ειπεν διά τά Γυμνασιακά Παραρτήματα. Τά Γυμνασιακά 
Παραρτήματα, χ. Πρόεδρε, θά αποτελόσουν τό φυτώριον τής μορφώσεως 
τών νέων χαί θά σταματήσουν τήν κάθοδον είς τάς πόλεις μέ τάς γνω- 
στάς χαί όδυνηράς διά τούς νέους συνεπείας. Τά Γυμνασιακά Παραρτή
ματα απέδωσαν χαί αποδίδουν πολλά χαί είναι ανάγκη αξιότιμε χ. 
Υπουργέ τής Παιδείας, νά τονισθή, δτι ό χ. Υπουργός τών Οικονομικών 
οφείλει τέλος πάντων νά συγχινηθή χαί νά έγχρίνη τήν αΰξησιν τών οργα
νικών θέσεων τών λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως (Χειροκροτήματα).

Γ . Βογιατζής (Ύ π. Παιδείας). Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν παρα
δείγματα κατοίκων, οί όποιοι μάς λέγουν. Ημείς άναλαμβάνομεν τάς 
δαπάνας χαί διαθέτομεν τά χρήματα, άρχει νά μάς δώσετε Γυμνασιακόν 
Παράρτημα. Πώς εγώ νά τό άρνηθώ;

Α. Γεροκωστόπουλος. Παρακαλώ νά μου δοθή ό λόγος χ. Πρόεδρε, 
διότι έχει δημιουργηθή ούτως είπεϊν, προσωπικόν ζήτημα. Έάν εϊπον τά 
δσα εϊπον, τό έπραξα διότι έχω πείραν τού τρόπου κατά τόν όποιον λει
τουργούν τά Γυμνασιακά Παραρτήματα. Αί άνάγχαι τών Παραρτημάτων 
αυτών, τόσον άπό άπόφεως προσωπικού, δσον χαί άπό υλικής άπόφεως 
είναι τόσον δυσβάστακτος διά τούς κατοίκους τών περιφερειών πού τά 
ζητούν, ώστε ούτοι ευθύς ώς επιτύχουν τήν ΐδρυσιν τού Παραρτήματος 
δηλούν, δτι άδυνατοΰν νά σηκώσουν τά βάρη ταύτα καί καταλήγομεν 
ώστε τά Παραρτήματα αυτά νά λειτουργούν μέ ένα μόνον καθηγητήν, 
δστις είναι πολλάκις θεολόγος, άναγχαζόμενος νά διδάσχη πλήν τού μα
θήματος του χαί τά φιλολογικά, άλλά άκόμη καί μαθηματικά. Κ α τ’ 
αυτόν τόν τρόπον χαί εγώ νομίζω δτι προσφέρομεν κακίστην υπηρεσίαν 
καί είς τήν Παιδείαν χαί είς τό Έθνος.

Είς τήν είσήγησίν μου έτάχθην υπέρ τής νομιμοποιήσεως τών μέχρι 
σήμερον ίδρυθέντων Παραρτημάτων. Άντετάχθην δμως καί άντιτάσσο
μαι, διά τούς έκτεθέντας λόγους είς τήν ΐδρυσιν νέων.

Σ. Μακρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ή φράσις τού κ. Γεροκωστοπούλου 
έγέννησεν ένα θέμα τό όποιον δέν πρέπει νά τό παραβλέφωμεν. Τά Γυ
μνασιακά Παραρτήματα ήμπορεΐ νά έχουν έλλείφεις, άλλά προσφέρουν
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υπηρεσίας χαί έχω νά εΐπω μόνον τούτο: ας  ένθυμηθή ό κ. Γεροχωστό- 
πουλος ότι μία στρατιά νέων θά στερηθή, εάν γίνη δεχτή ή πρότασίς του 
χαί τής ελάχιστης αυτής μορφώσεως τήν όποιαν προσφέρουν τά Π αραρ
τήματα.

Δ. Λαντζούνης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ή διαφωνία ή οποία  
ήγέρθη μεταξύ τού χ. Υπουργού χα ί τού συναδέλφου μου χ. Γεροχωστο- 
πούλου, δύναται νά ρυθμισθή εάν προστεθή ή εξής φράσις «λόγω σο- 
βαράς εκπαιδευτικής ανάγκης». Ά λλά πέραν αυτού, νομίζω, ότι τά Γυ
μνασιακά Π αραρτήματα έχπληρούν μεγίστην ανάγκην χαί εξυπηρετούν 
τάς απόρους τάξεις. Είναι όμως άπαράδεχτον νά λειτουργούν όπως σή
μερον. Δ Γ  αύτό θά επεθύμουν όπως προστεθή διάταξις κατά τήν οποίαν 
νά ΰποχρεούνται οι Γενικοί Έπιθεωρηταί νά άποσπώσιν εις τά Παραρτή
ματα αυτά ώρισμένους καθηγητάς εχ τών Γυμνασίων. Έ χει όπου υπάρ
χουν 10 χαθηγηταί εις ένα Γυμνάσιον, νά άποσπώνται εις ή δύο ύπο- 
χρεωτιχώς. Διότι αί κοινότητες, μέ τούς πόρους τούς οποίους διαθέτου- 
σιν, είναι δυνατόν νά συντηρήσωσιν έναν μόνον καθηγητήν, άλλά πέραν 
τού ενός χαθηγητού, δέν είναι δυνατόν νά ΰποβληθώσιν είς άλλας θυ
σίας.

Π. Βαρδινογιάννης. Κύριοι Βουλευταί, διά τού υπό χρίσιν σχεδίου 
Ν.Δ. ασφαλώς αντιμετωπίζεται όρθώς μ ία  έχκρεμότης, ή οποία αποτε
λεί στίγμα διά τήν Διοίχησιν χ α ί δημιουργεί βαρυτάτας εύθύνας 0ι ’ 
όσους συνήργησαν είς τήν αταξίαν αύτήν. Είναι τό θέμα τών βοηθών 
Γυμνασιαρχών. Επειδή όμως ε π ’ εύκαιρία χ α ί ώρισμένων άλλων θεμά
των ρυθμίζονται άλλα χαί άλλα σοβ αρότατα  συνεζητήθησαν, απομένει 
νά εΐπω ολίγα τινα. "Οσον αφορά τόν τρόπον έπιθεωρήσεως τών καθη
γητών χαί τόν χρόνον κατά  τόν όποιον πραγματοποιούνται, ώς κα ί τό 
ζήτημα τής κρίσεως χ α ί εν συνεχεία άπό τό Εκπαιδευτικόν Συμβούλων. 
Υπάρχουν χαθηγηταί είς τήν περιοχήν, ιδίως τών Αθηνών, οι όποιοι 
δέν εκρίθηχαν τήν τελευταίαν 15ετίαν χ α ί άλλοι οί όποιοι χρίνονται 
άνάλογα μ έ τάς σχέσεις των μ έ τόν εκάστοτε Υπουργόν ή τά μέλη τού 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ε π ’ εύκαιρία χαί είς τάς παραμονάς τών 
προαγωγών.

Δ Γ  αύτούς ισχύει ή τελεταία έκθεσις χα ί άς  έχη γίνει τίς περισσότε
ρες φορές άπό μή ειδικόν (ό φυσικός κρίνει τόν φιλόλογον κα ί τάνάπα- 
λιν), ενώ έχω ύπ ’ όφιν μου μίαν άρίστην εκπαιδευτικόν είς τό Ρέθυμνον, 
ή οποία τιμά τό Σ ώ μ α τών λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως χριθείσα 
ούχί έπί τή βάσει τών τελευταίων εκθέσεων της, άλλά έπί τή βάσει μιάς  
παλαιοτέρας.
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Χαίρω είλικρινώς διότι νομιμοποιούνται τά Γυμνασιακά Παραρτήμα
τα γενικώς. Κατόπιν μάλιστα σχετικής άποφάσεως τού Συμβουλίου Ε π ι
κράτειας. Δέν είναι δικαίωμα τών κ.κ. Επιθεωρητών νά κρίνουν τήν 
ανάγκην λειτουργίας τών Παραρτημάτων καί τών Γυμνασίων γενικώς. 
Είναι δικαίωμα καί καθήκον τής Πολιτείας νά κρίνη τόν σκοπόν τόν 
όποιον έζυπηρετούν καί τάς άνάγκας τών αγροτικών συνοικισμών ιδίως 
τάς όποιας πρόκειται νά καλύφουν καί νά αποφασίζουν άναλόγως. 
"Οσοι προερχόμεθα άπό χωρία καί μέ στερήσεις πολλάς διήλθομεν τά 
μαθητικά μας χρόνια, γνωρίζομεν ποια επιτακτική ανάγκη επιβάλλει 
τήν όσον τό δυνατόν άποσυμφόρησιν τών μεγάλων πόλεων καί τήν πα
ροχήν τής Παιδείας κατά τό δυνατόν πλησιεστέρως πρός τούς άγρότας. 
Άπό τήν περιφέρειά μου δύναμαι νά σάς είπω ότι τά Γυμνασιακά Π α
ραρτήματα Αργυρουπόλεως, Άνωγείων, Πανόρμου καί Σπηλίων καλύ
πτουν μίαν ανάγκην επιτακτικήν καί δύνανται νά έπιτελέσουν θαυμάσια 
έργα εάν επανδρωθούν μέ επαρκές διδακτικόν προσωπικόν καί μέ τά 
απαραίτητα όργανα.

Δυστυχώς όμως ή Διοίκησις επεμβαίνει ώς πρός τό εάν θά λειτουρ
γήσουν ή όχι τά παραρτήματα, χωρίς νά ένδιαφέρεται ή νά άπασχολήται 
πώς λειτουργούν. Τό φαινόμενον βέβαια είναι γενικώτερον καί διά τά 
Γυμνάσια. Δέν υπάρχει επαρκές προσωπικόν καί έτσι ή διδασκομένη όλη 
κατά πολύ υπολείπεται άπό τό νά είναι πλήρης καί ουτω οί απόφοιτοι 
τών επαρχιακών Γυμνασίων εύρίσκονται είς μειονεκτικήν θέσιν έναντι 
τών συμμαθητών των τής πρωτευούσης όπου τά πάντα προσφέρονται μέ 
επάρκεια καί επομένως καί ή μόρφωσις (Χειροκροτήματα).

Καλόν είναι νά άντιληφθώμεν επί τέλους τό καθήκον μας καί νά μή  
ενθυμίζουν μερικά Γυμνάσια ή Παραρτήματα τά Αγροτικά Ιατρεία, τά 
όποια ίδρύθησαν καί λειτουργούν τύποις είς τά χαρτιά, άλλά χωρίς για
τρό ή χωρίς κανένα φάρμακον.

Ά ς  άνατάμωμεν τό θέμα τής Εθνικής Παιδείας καί ας παραδειγμα- 
τισθώμεν άπό όλα τά πολιτισμένα Κράτη, είς τά όποια τό πρόγραμμα 
τής μορφωτικής πολιτικής απορροφά μέγιστον μέρος τής δραστηριότητος 
τών Κυβερνήσεών των. Χρειαζόμεθα ειρηνικήν επανάστασιν είς τήν Παι
δείαν, άλλά διά τήν επιτυχίαν της έχομεν άνάγκην τού Υπουργού τών 
Οικονομικών. Χωρίς τήν συναντίληφιν εκείνου καί τήν χορήγησιν τών 
σχετικών πιστώσεων, κάθε ωραία προσπάθεια θά μείνη καθαρώς πλατω
νική (Χειροκροτήματα).

Γ . Βογιατζής (Τ π . Έθν. Παιδείας). Κύριοι συνάδελφοι, άντιλαμ- 
βάνομαι τήν άγωνίαν σας διά τήν έπάνδρωσιν τών Γυμνασιακών Π α 
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ραρτημάτων. Δι ’ αύτό θά δώσω αμέσως εντολήν εις τούς Γενικούς 
Έπιθεωρητάς νά ίπανδρώσουν τά Γυμνασιακά Παραρτήματα τό ταχύ- 
τερον.

Σ . Κούνδουρος. Τήν νομιμοποίησιν, τήν οποίαν κάμνει σήμερον ό κ. 
Υπουργός, τών Παραρτημάτων τήν χειροκροτοΰμεν, διότι είναι αξία πά- 
σης ίξάρσεως. Θά ήθελα όμως νά παρακαλέσω τόν κ. Υπουργόν διά τά 
Παραρτήματα εκείνα τά όποια εύρίσκονται είς όρεινάς περιοχάς. Θά σάς 
αναφέρω συγκεκριμένου παράδειγμα τής περιφερείας μου. Υπάρχει Γυ
μνάσιου είς πόλιν 10.000 κατοίκων μέ ελλιπές διδακτικόν προσωπικόν. 
Αυτά τά Παραρτήματα, κ. Υπουργέ, πρέπει μέ κάθε τρόπον νά τά πλαι- 
σιώσωμεν διά νά άνταποκριθοΰν είς τόν προορισμόν τους. Θά ρίφω μίαν 
ιδέαν, τήν οποίαν εσκέφθην μετά τήν δήλωσίν σας, κ. Υπουργέ, ότι σκο
πός σας είναι νά έξυφώσητε τήν Παιδείαν, άφοΰ νομιμοποιηθή ή σήμερον 
ύπάρχουσα κατάστασις τών Παραρτημάτων. Πέραν όμως αυτού ή συ- 
μπλήρωσις τής επιτυχίας πρέπει νά γίνη καί διά τής ίδρύσεως διαφόρων 
Πανεπιστημιακών παραρτημάτων καί είς τάς επαρχίας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Πρόεδρε, καθώς θά ενθυμούνται οί κ. 
συνάδελφοι, προέβλεφα ότι θά έγένετο ενδεχομένως παρεξήγησις. Κ αί 
ετόνισα τήν ανάγκην ίκανοποιήσεως τού φιλομαθούς πόθου τού Λαού. 
Έπρότεινα τήν πρακτικήν λύσιν τού θέματος. Είπον, εάν ό κ. Υπουργός 
εΐχεν είς τήν διάθεσίν του 2 .0 0 0  Καθηγητάς πρός διορισμόν, θά έλύετο 
αυτομάτως τό πρόβλημα. Νομίζω ότι ή δημιουργηθεϊσα έξαφις δέν είναι 
δικαιολογημένη, διότι μετά τήν δήλωσιν τού κ. Υπουργού, ότι δέν έχει 
έτοιμα σχετικά νομοσχέδια διά τό όλον εκπαιδευτικόν πρόβλημα τής χώ 
ρας δέν βλέπω τόν λόγον διατί οί κ. συνάδελφοι επιμένουν είς επιδίωξιν 
προσωρινών λύσεων.

Είς τήν Μέσην Παιδείαν ύστερούμεν κατά πολύ τών άλλων Κρατών, 
διότι έχομεν ένα μονολιθικόν τύπον κλασσικού Γυμνασίου. Ό  μονολιθι- 
σμός αυτός τής Μέσης Παιδείας πρέπει νά διασπασθή. Μετά τήν στοι
χειώδη εκπαίδευσιν πρέπει νά διευκολυνθή ό επαγγελματικός προσανατο
λισμός τών παιδιών πρός πολλάς κατευθύνσεις, αναλογών τής κλίσεώς 
των καί τής βιοτικής των ανάγκης. Όφείλομεν νά αύξήσωμεν τά χρόνια 
τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως, νά αύξήσωμεν συγχρόνως τάς υποτρο
φίας υπέρ τών αρίστων απόρων μαθητών καί πρό παντός νά καθιερώ
σουμε πολυετές πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής διότι είναι φύσει 
αδύνατον καί άπό οικονομικής άπόφεως καί άπό άπόφεως έξευρέσεως 
ειδικού προσωπικού νά προχωρήσωμεν μέ έν μόνον άλμα.

"Οσον αφορά τήν προκύφασαν διαφωνίαν επί τής μελλοντικής ίδρύσε-
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ως παραρτημάτων, συμφωνώ μέ την άποφιν τοΰ κ. Γεροκωστοπούλου.
Θά παρακαλέσω, καίτοι συμμερίζομαι εξ ολοκλήρου τόν πόνον τών 

συναδέλφων τών επαρχιών, έφ’ όσον εύρισκόμεθα έν όφει μιάς μεγάλης 
εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, νά μή κατατριβώμεθα σήμερον μέ λεπτο
μέρειας. Ελπίζω ότι ό κ. Υπουργός συντόμως θά φέρη τά νομοθετήμα- 
τα διά τών οποίων θά έφαρμόση τήν νέαν εκπαιδευτικήν πολιτικήν τήν 
όποιαν πρό ολίγου μάς άνέπτυξεν, ώστε ή νέα γενεά νά άναπτυχθή συμ- 
φώνως μέ τάς συγχρόνους μεθόδους.

Κ. Φρόντζος. Κύριε συνάδελφε, αναγνωρίζετε ότι υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη ύπάρξεως τών Γυμνασιακών Παραρτημάτων είς τήν ύπαιθρον 
καί τής ίδρύσεως νέων ακόμη παραρτημάτων;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ασφαλώς είναι απαραίτητα τά παραρτήματα 
μέχρι τής εφαρμογής τών νέων μέτρων τά όποια ύπεσχέθη ό κ. Υπουρ
γός ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά επανδρωθούν έπαρκώς.

Κ. Φρόντζος. Νομίζω ότι ή ΐδρυσις τών Παραρτημάτων είναι απα
ραίτητον νά γίνη διά νά επέλθη άποσυμφόρησις τής Παιδείας. Έφ ’ όσον 
ή ύπαιθρος προσφέρει τά κτίρια διά τήν στέγασιν τών παραρτημάτων καί 
τά απαραίτητα χρήματα διά τήν πλήρωσιν τών καθηγητών, δέν είναι δυ
νατόν νά άρνηθώμεν τήν ΐδρυσιν Παραρτημάτων. "Οταν κ. συνάδελφοι 
δημιουργούμεν υπέρ τών νέων τών πόλεων τόσας ευκολίας δέν γνωρίζω 
ποΰ θά όδηγήση τήν ύπαιθρον χώραν αυτή ή εΰνοια τών πόλεων.

Π. Κλής. Ό  κ. Νόβας κ. Πρόεδρε άνέφερε τόν αριθμόν τών Γυμνα
σιακών Παραρτημάτων τά όποια Ιδρύθησαν είς διαφόρους Νομούς, καί 
εκ τοΰ αριθμού αυτού προέκυφαν ότι είς άλλους Νομούς ιδρύθησαν πολ
λά καί είς άλλους ολίγα. Θά ήθελα νά παρακαλέσω τόν κ. Υπουργόν, 
εάν πρόκειται νά ιδρύση νέα Γυμνασιακά Παραρτήματα, ταύτα νά ίδρυ- 
θούν είς τούς Νομούς εκείνους οί όποιοι είς τό παρελθόν ήδικήθησαν. 
Είδικώτερον έχω νά αναφέρω είς τόν κ. Υπουργόν ότι επειδή είς τόν 
"Εβρον υπάρχει τό τρίγωνον νά ληφθή πρόνοια ώστε νά ίδρυθή καί εκεί 
Γυμνασιακόν Παράρτημα.

Π. Γυιόκας. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως είναι αντιληπτόν ότι πλημ- 
μελώς έλειτούργησαν μέχρι σήμερον τά Γυμνασιακά Παραρτήματα, 
ά λλ ’ αυτό δέν σημαίνει ότι δέν πρέπει νά έχη τό δικαίωμα ό 
νά ίδρύση καί νέα Γυμνασιακά Παραρτήματα εκεί όπου ύφίσταται ανά
γκη. Έλπίζομεν ότι ό κ. Υπουργός θά φέρη συντόμως τά μεγάλα σχέδια 
περί τών όποιων μάς ώμίλησεν, άλλά είναι γνωστόν ότι τά μεγάλα σχέ
δια δύσκολα τίθενται είς εφαρμογήν. Αιά τούτο σήμερον πρέπει νά δώ- 
σωμεν είς τούς νέους τής υπαίθρου εκείνο τό όποιον δυνάμεθα νά τούς



προσφέρωμεν, χ α ί νά μή θέτωμεν τούς νέους τής υπαίθρου είς μειονεκτι
κήν θέσιν έναντι τών νέων τών πόλεων43».
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Περί Ελληνικού Όργανισμοΰ Τουρισμού,

Τόν Όκτώβριο τοϋ 1958 ή Κυβέρνηση εφερε πρός ψήφιση σχέδιο 
Ν .Δ . «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων περί Ελληνι
κού Όργανισμοΰ Τουρισμού».

Τό νομοσχέδιο συζητήθηκε έφ’ άπαξ έπί τής αρχής, τών άρθρων καί 
τοϋ συνόλου στήν ΜΔ' Συνεδρίαση τής 6ης Όκτωβρίου 195844.

Παίρνοντας τό λόγο στό έν λόγω νομοσχέδιο ό Γ . Άθανασιάδης-Νό
βας είπε:

«Έν πρώτοις χ. Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος νά διατυπώσω τούς 
φόβους μου δτι ή απουσία τοΰ Είσηγητού τής μειοφηφίας θά επαναφέρη 
τήν συζήτησιν τοΰ Ν .Δ . είς τήν Βουλήν. Καί τό χόμμα τών Φιλελευθέ
ρων θά είναι σύμφωνον.

Είμαι ό χυρίως δράστης τής άποσπάσεως τού Όργανισμοΰ Τουρισμού 
άπό τό Ύπουργεϊον Εμπορίου χαί υπαγωγής του είς τόν Υπουργόν τής 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως. Ένόμιζον δτι υπό τόν όγκον εργασιών τού 
Υπουργείου Εμπορίου δτι θά έξητάζοντο τά θέματα τού τουρισμού άπό 
στενής οίχονομιχής πλευράς, ενώ είς τόν Υπουργόν τής Προεδρίας τής 
Κυβερνήσεως, θά υπήρχε μεγαλυτέρα ευχέρεια μελέτης τών τουριστικών 
θεμάτων καί άπό άπόφεως τής οίχονομιχής μορφής χαί άπό άπόφεως 
δμως τής καλλιτεχνικής μορφής πού εμφανίζει ό τουρισμός. Είναι περιτ
τόν νά τονίσω τήν σημασίαν τού τουρισμού, διά τήν οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν τής χώρας, άλλά καί διά τήν πολιτιστικήν προβολήν τής χώρας μας 
έξω τών ορίων της.

Έάν, έλεγον δτι τά άποτελέσματα τοϋ διαχωρισμού ικανοποίησαν τάς 
προθέσεις μας, δέν θά ήτο πραγματιχότης. Τό δτι έρχεται σήμερον τό 
υπό συζήτησιν σχέδιον Ν .Δ . νά χαλύφη ώρισμένα κενά πρός πραγμάτω- 
σιν τών σκοπών τοϋ Όργανισμοΰ Τουρισμού, άποδειχνύει τούτο.

Βεβαίως, ό χ. Υπουργός δπως χαί τό άνώτερον προσωπικόν έπέ- 
δειξαν άναμφισβητήτως ζήλον διά τήν χαλυτέραν όργάνωσίν του. Π αρ’
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όλα όμως αύτά ή άπόδοσις δέν ύπήρξεν οία άνεμένετο.
Ώ ς πρός τό περιεχόμενον τοΰ σχεδίου Ν .Δ . θά ήθελα εν πρώτοις νά 

ίχφράσω την ατομικήν μου λύπην διά την διατύπωσίν του εν πλήρει 
άντιθέσει πρός την γνωμάτευαν τοΰ Α .Σ .Δ .Υ .,  όσον αφορά τό υπαλλη
λικόν προσωπικόν.

"Οταν μέ θυσίας θεσπίζωμεν βασικής σημασίας θεσμούς, είναι λυπη
ρόν συνεχώς νά θεσπίζωνται διατάξεις εύρισκόμεναι εις πλήρη σύγκρουσιν 
μέ τάς γνωματεύσεις τών θεσμών αυτών.

Τό Α .Σ .Δ . Υ. υπέδειξε λύσεις προσαρμοσμένας πρός θεμελιώδεις δια
τάξεις τάς οποίας θά πρέπει νά σεβασθώμεν, είδ’ άλλως νά καταργήσω- 
μεν τόν Υπαλληλικόν Κώδικα.

Είδικώτερον, είς τό τέλος τής γνωματεύσεως τοΰ Α .Σ .Δ . Υ. ώς πρός 
την κατάστασιν τών υπαλλήλων, δέν είναι δυνατόν αί υποδείξεις του νά 
παρέλθουν απαρατήρητοι. Παραβλέπονται πλήρως αί διατάξεις τοΰ 
ύπαλληλικοΰ κώδικος καί ώς πρός τάς εντάξεις περιλαμβάνεται ή εξής 
διάταξις. (Αναγινώσκει). Δέν έχει προσληφθή υπό τοΰ παρόντος Υπουρ
γού, άλλά δέν βλέπω τόν λόγον τήν θέσιν τού τμηματάρχου καί διευθυ- 
ντοΰ νά κατέχη υπάλληλος μή έχων τά στοιχειώδη προσόντα.

Κ.Τσάτσος (Τ π . Πρ. Κυβερν.). Τό ήμισυ τής εκθέσεως τοΰ 
Α .Σ .Δ .Υ . αφορά διατάξεις τάς όποιας διεγράφαμεν συμφωνήσαντες μέ 
τάς άπόφεις του.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Χαίρω κ. Υπουργέ, άλλά εγώ έλαβον άφορ- 
μήν νά είπω αύτά τά όποια είπον άπό τήν πλήρη σύγκρουσιν ή οποία 
παρουσιάζεται μεταξύ τής εκθέσεως τού Α .Σ .Δ .Υ . καί τοΰ περιεχομένου 
τών νομοσχεδίων. Θά πρέπει θαρραλέως νά άντιμετωπισθή τό θέμα τής 
καταλήφεως ύπό άγραμμάτων επιτηδείων άνωτέρων θέσεων. Είς πάσαν 
περίπτωσιν πού άφορά διορισμούς θά πρέπει νά τηρήται ό υπαλληλικός 
κώδιξ διά νά δημιουργήσωμεν ουτω καί τήν πεποίθησιν ότι οί διορισμοί 
γίνονται διά διαγωνισμού βάσει προσόντων καί μέ άξίαν ηθικήν.

"Οσον άφορά τήν σύνθεσιν τοΰ συμβουλίου καί ό Εισηγητής τής πλει- 
οφηφίας, προέβη είς όρθάς παρατηρήσεις.

Τό νομοσχέδιον θά έπανέλθη πρός συζήτησιν είς τήν Βουλήν. Λυ
πούμαι διά τήν πρόγνωσιν, άλλά πρέπει νά ομολογήσω, ότι είναι άνα- 
γκαία μία συζήτησις λεπτομερής, εξονυχιστική, πειστική.

Έ χ ω  πεποίθησιν είς τήν προσωπικότητα τού Υπουργού τής Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως, άλλά νομίζω, ότι λόγω τού μεγάλου φόρτου 
εργασίας τόν όποιον έχει δέν είναι δυνατόν νά επαρκέση διά τόν πλήρη 
έλεγχον καί εποπτείαν τού Όργανισμού Τουρισμού καί διά τούτο φρονώ,
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ότι είναι αναγκαιότατη ή ΰπαρξις ειδικού υφυπουργού, ό όποιος νά είναι 
άνθρωπος μέ εύρείας άντιλήφεις καί νά προσπαθήση νά άποκαταστήση 
την ομαλήν λειτουργίαν τού Όργανισμού, τού οποίου, όμολογουμένως, ή 
άνωτάτη Διοίκησις κατέχεται άπό αξιόλογα πρόσωπα.

Ό  κ. Μίχας, υπέδειξε μεταξύ τών 11 μελών νά περιληφθή εκπρόσω
πος τών Εκδρομικών Σωματείων. Θά πρέπει νά άντιπροσωπευθούν καί 
αί τουριστικαί οργανώσεις καί άλλαι οργανώσεις τού πνευματικού κλά
δου, όπως είναι ή Ακαδημία Αθηνών, ή Ένωσις Ελλήνων Λογοτεχνών, 
ή Ενωσις Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων. Ώ ς πρός τήν συνεργα
σίαν τού τουρισμού μέ τούς Δήμους καί Κοινότητας, είμαι σύμφωνος, 
διότι άνευ τής συνεργασίας δέν είναι δυνατόν νά άναμένωμεν ικανοποιη
τικά αποτελέσματα είς τάς επαρχίας.

Δέν θέλω νά κουράσω περισσότερον τήν Επιτροπήν, αφού τό θέμα θά 
έπανέλθη είς τήν Βουλήν. Καί πρέπει νά επανέλθη διά νά συζητηθή λε
πτομερώς, ώστε νά συμβάλωμεν όλοι είς τήν κατοχύρωσιν τού Όργανι- 
σμού δι’ όλων τών ευχερειών καί δυνατοτήτων πού χρειάζονται πρός 
έκτέλεσιν τού προορισμού του».

Μετά τήν κατ’ αρχήν συζήτηση, ό Νόβας πήρε έκ νέου τόν λόγο καί 
είπε:

«Έ χω  τήν εντύπωσιν, κ. Πρόεδρε, ότι είς τήν Συνομοσπονδίαν 
Εκδρομικών Σωματείων δέν περιλαμβάνεται ή Περιηγητική Λέσχη, ό 
Φυσιολατρικός "Ομιλος, ό Ορειβατικός Σύνδεσμος καί άλλα νομίζω, 
Εκδρομικά Σωματεία. Έ ξ  άλλου πολύ φοβούμαι, ότι όπισθεν όλων 
αυτών τών ιδιωτικών Σωματείων υπάρχει ή ιδιοτέλεια. Δ ι ’ αυτόν τόν 
λόγον δέν είμαι σύμφωνος μέ τήν τροπολογίαν τών αξιότιμων κ. συνα
δέλφων.

Περαιτέρω θά ενόμιζα, ότι τού Συμβουλίου τού Ε Ο Τ  θά έπρεπε νά 
μετέχουν καί εκπρόσωποι τού καλλιτεχνικού καί πνευματικού κόσμου, 
εκπρόσωπος τής Ακαδημίας, τής Ένώσεως Συντακτών, πρόσωπα τά 
όποια θά ήδύναντο καί λόγω τής μορφώσεώς των καί τών ταξιδίων των 
έξω τής Ελλάδος νά παράσχουν θετικήν υπηρεσίαν είς τήν άνάπτυξιν τού 
Τουρισμού45».

Στά όσα είπε ό Νόβας, ό Υπουργός Προεδρίας Κ. Τσάτσος απάντη
σε ώς έξης:
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«Εν πρώτοις οφείλω νά δώσω μίαν άπάντησιν είς τόν άξιότιμον χ. 
Άθανασιάδην-Νόβαν ότι ή Όμοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων κατα
βάλλει μίαν φιλότιμον προσπάθειαν άναπτύξεως τουρισμού καί δέν πρέ
πει νά τής άποδώσωμεν ίδιοτελή σκοπόν. "Ολα τά μέλη μετέχουν τής 
Συνομοσπονδίας από αγάπην πρός τόν τουρισμόν καί μόνον. Ή  δυσχέ
ρεια ή όποια μέ κάμνει νά μή δεχθώ την προτεινομένην τροπολογίαν, 
είναι ότι θά ευρεθώμεν πρό μιας πληθώρας προτάσεων, διότι πέραν τής 
Όμοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων καί τής Περιηγητικής Λέσχης 
υπάρχει ή ΕΛΠ Α, ό Όρειβατικός Σύνδεσμος καί τόσα άλλα σωματεία 
τά όποια θά αξιώσουν την συμμετοχήν των. Δ ι ’ αυτό λυπούμαι, διότι 
δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν προτεινομένην τροπολογίαν. Εκείνο τό όποιο 
δύναμαι νά βεβαιώσω είναι, εάν μεταξύ τών μελών τής Όμοσπονδίας 
υπάρχουν πρόσωπα, καί θά υπάρχουν ασφαλώς, τά όποια έχουν ειδικό
τητα είς τόν τουρισμόν, θά τά περιλάβω είς τό Συμβούλιον. Άλλά νά 
δεσμεύσω τήν διοίκησιν, δέν δύναμαι νά τό δεχθώ46».

Προφανώς ό Νόβας δέν ήταν στήν αίθουσα γιά νά ανταπαντήσει στά 
δσα τοΰ είπε ό Υπουργός καί γι’ αύτό τήν επομένη στή ΜΕ' Συνεδρία
ση τής 7ης Όκτωβρίου 195847 διαβάζοντας τά πρακτικά, έδωσε τήν 
εξής άπάντηση:

«Κύριε Πρόεδρε, είς τήν σελίδα 2 0  στήλην β' τών χθεσινών Πρα
κτικών, φέρομαι είπών ότι όπισθεν τών εκδρομικών σωματείων υπάρχει 
ιδιοτέλεια. Ή  φράσις αυτή δέν άπεδόθη όρθώς. Εΐπον “εξ άλλου πολύ 
φοβούμαι ότι δέν αποκλείεται όπισθεν κάποιων ιδιωτικών εκδρομικών 
οργανώσεων νά υπάρχουν ίσως καί επαγγελματικά συμφέροντα. ”

Μεθ’ ό, επικυρούνται τά Πρακτικά τής χθεσινής συνεδριάσεως ώς 
ανωτέρω διωρθώθησαν».
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Ειδική φορολογία υπέρ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στήν Μ Ε' Συνεδρίαση τής Επιτροπής τοΰ άρθρου 3 5  τοΰ Συντάγμα
τος (τόν Όκτώβριο τοΰ 1 9 5 8 48) , ό Υπουργός Οικονομικών τής Κυβερ
νήσεως Καραμανλή έφερε σχέδιο Ν .Δ . «περί μειώσεως τής προσθέτου 
φορολογίας τοΰ άρθρου 8  τοΰ Α.Ν. 7 8 8 / 1 9 4 6  καί έπεκτάσεως ταύτης 
επί τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένων εις τήν χώραν εμπορευμάτων».

Μέ τήν παρέμβαση τοΰ Π. Κανελλόπουλου καί τοΰ Γ . Άθανασιάδη- 
Νόβα καί τή σύμφωνη γνώμη τής Επιτροπής, ή συζήτηση έγινε έφ’ 
άπαξ κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον καί στό σύνολο.

Ό  Δ. Άλιπράντης (Υφυπουργός Οικονομικών) διευκρίνησε στήν αρχή 
τής συζητήσεως ότι «ή Κυβέρνησις, άπεφάσισεν όπως τήν παράγραφον 2 
τοΰ άρθρου μόνου τήν τροποποιήση ώς εξής: “τό 1 / 3  διατίθεται διά τό 
Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλονίκης, τό 1 /3  διά τήν Ακαδημίαν Αθηνών 
καί τό 1 /3  διά τήν προώθησιν τών εξαγωγών έγχωρίων προϊόντων”».

Μετά τή διευκρίνηση αυτή τό λόγο πήρε ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, ό 
όποιος είπε:

«Δέν είμεθα αντίθετοι κατ’ αρχήν πρός τό υπό συζήτησιν Νομοθετικόν 
Διάταγμα. Ή  ειδική φορολογία υπέρ τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
δέν είναι πρόσφατος, είναι παλαιά. Αριθμεί ηλικίαν τριαντατριών χρό
νων. Έπιβληθεϊσα κατά τό πρώτον διά τού Νόμου 3341 τοΰ 1925 ώς 
πρόσθετον τέλος 3% ίπί πάντων τών διά τού λιμένος Θεσσαλονίκης 
είσαγομένων εμπορευμάτων, ΰπολογιζόμενον επί τοΰ κυρίου εισαγωγικού 
δασμού, άντεκατεστάθη διά τοΰ Α .Ν . 788/1948 διά φορολογίας 1 % επί 
τής αξίας τών είσαγομένων έκ τοΰ έξωτερικοΰ διά τών τελωνείων Μα
κεδονίας καί Θράκης έμπορευμάτων, ώς καί τών έκ τού έσωτερικού 
είσαγομένων δΓ έπιτόπιον κατανάλωσιν.

Διά τού Α.Ν. 843/1948 κατηργήθη ή φορολογία έπί τών έκ τοΰ 
έσωτερικού έμπορευμάτων καί διετηρήθη ή έκ τού έξωτερικοΰ μόνον.

Οί έπιδιωχθέντες διά τής φορολογίας ταύτης αντικειμενικοί σκοποί 
έπετεύχθησαν ίκανοποιητικώς. Τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης έχρημα-
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τοδοτήθη μέ σχετικήν επάρκειαν, τήν όποιαν ποτέ δέν θά μπορούσε νά 
είχε τόσον σταθερήν καί τόσον δαφιλήν από τόν κρατικόν Προϋπολογι
σμόν, κατώρθωσε νά πλαισιωθή μέ απαραιτήτους διά τό ύφηλόν του 
έργον κτιριακάς εγκαταστάσεις, ή συμπλήρωσις τών όποιων συνεχίζεται 
μέ καλόν πάντοτε ρυθμόν.

Έγνώριζα τάς μεγάλας έλλείφεις του άπό τότε πού τό είχα έπισκεφθή 
ώς υπεύθυνος υπουργός τής Παιδείας. Κ αί δταν πρό ολίγων ημερών 
είχα τήν ευκαιρίαν νά τό έπισκεφθώ πάλιν, ό θαυμασμός μου διά τόν νέ- 
ον εξοπλισμόν του υπήρξε δίκαιος καί μέγας.

Αποδίδω, κύριοι βουλευταί, ίδιάζουσαν εθνική σημασία στήν καλή 
λειτουργία καί στήν ικανοποιητικήν άπόδοσι τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης. Κ αί είμαι ευτυχής διότι δύναμαι νά διαπιστώσω δτι άνταπο- 
κρίνεται στον εθνικόν του προορισμόν. Ενθυμούμαι δτι είχα υποστηρίξει 
δσο μπορούσα, ώς δημοσιογράφος τότε, τήν ιδρυσί του μέ τήν ώραία 
ελπίδα δτι θά προσφέρη τό απαραίτητο πνευματικό πλαίσιο στόν κοινω
νικό βίο τής Βορείου Ελλάδος, κατά συνέπεια δέ ουσιαστικές υπηρεσίες 
στήν Πατρίδα. Χαίρω ιδιαιτέρως διότι ή επαλήθευσι τής ώραίας έλπί- 
δος υπήρξεν ακόμη ώραιότερη. Τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είνε σή
μερα ένα μεγάλο Πανδιδακτήριο, βρϊθον άπό φοιτητάς καί σφύζον άπό 
έντονη επιστημονική ζωή. Κ αί δέν πρέπει νά παρέλθη άχρησιμοποίητη 
ή ευκαιρία πού μού παρέχεται διά νά διακηρύξω άπό τού Βήματος τού
του, δτι οφείλεται δημόσιος έπαινος είς τούς έμφυχωτάς τής λειτουρ
γίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είς τούς κυρίους Καθηγητάς 
του, πολλοί τών όποιων αποτελούν επιστημονικός κορυφάς τής Χώρας 
μας. Έχουν άφοσιωθή μέ πολύν ενθουσιασμόν είς τό έργον των, έχουν 
απλώσει ρίζας είς τό Μακεδονικόν έδαφος, είναι αποφασισμένοι νά δια- 
νύσουν εκεί τήν ακαδημαϊκήν των θητείαν. Εμφορούμενοι άπό τέτοιο 
πνεύμα, τονώνουν τό Ίδρυμα, βαθαίνουν τά βάθρα του, ΰφώνουν τό 
άέτωμά του. Αποφεύγω νά ονομάσω τούς πρωτοπόρους, πού έδημιούρ- 
γησαν μέ τόσην αυτοθυσίαν τήν υγιέστατη αυτή παράδοσι. Άλλ ’ είναι 
γνωστοί. Ανήκει πάς έπαινος είς τούς σεμνούς αυτούς επιστημονικούς 
Ακρίτας τής Βορείου Ελλάδος.

Μέ τό υπό συζήτησιν Νομοθετικόν Διάταγμα ή ειδική φορολογία τού 
1% μειώνεται είς τό ήμισυ, άλλά τό 0.50%  έπεκτείνεται είς δλα τά 
Τελωνεία τού Κράτους, τό δέ έσοδον δέν περιέρχεται πλέον έξ ολοκλή
ρου είς τό Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, άλλά κατανέμεται καί είς άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, έξ ών μνημονεύεται μόνον τό Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Προβλέπεται δμως κατανομή καί υπέρ άλλων σκοπών, πράγμα
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διά τό όποιον δέν είμαι σύμφωνος, άλλά θά αναπτύξω κατωτέρω τήν 
γνώμην μου.

Ή  έπέχτασις τής φορολογίας είς δλα τά Τελωνεία τοΰ Κράτους, είναι 
διχαία. Δέν νομίζω δτι προσκρούει είς τάς υποχρεώσεις μας έχ τής διε
θνούς συμφωνίας τοΰ 6Α Τ , διότι πρόκειται περί προϋπαρχούσης επιβα- 
ρύνσεως, ή οποία απλώς τροποποιείται. "Οπως πληροφορεί ή Εισηγητι
κή "Εκθεσις, λόγω τής άνίσου μεταχειρίσεως, παρουσιάσθη μείωσις τής 
κινήσεως τών Τελωνείων τής Βορείου Ελλάδος, φυσικόν δέ ήτο νά δια- 
μαρτυρηθούν διά τούτο αί έμπορικαί καί βιομηχανικαί οργανώσεις Μ α
κεδονίας καί Θράκης. Ή  έπέχτασις τής ειδικής φορολογίας είς δλην τήν 
Χώραν, ή άνάγκη τής οποίας οφείλει νά έκτιμηθή άπό δλους, επέφερε 
καί τήν επέχτασιν τού ευεργετήματος είς άλλα ιδρύματα. Τούτο είναι 
κατά βάσιν δίκαιον. ’Εγώ προσωπικώς δέν θά ήθελα ποτέ νά άδιχηθή τό 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, πού μέ τόσον γοργόν ρυθμόν αποκτά τάς 
απαραιτήτους εγκαταστάσεις του. Ά λλά δέν είναι μιχρότεραι αί άνάγχαι 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, οΰτε συγχριτικώς μεγαλύτεροι οί πόροι του. 
Έχει καί αυτό επείγουσαν χρείαν οικονομικής ενισχύσεως πρός άπόκτη- 
σιν συγχρονισμένων καί επαρκών εργαστηρίων. Τά υπάρχοντα λειτουρ
γούν κατά τρόπον υποτυπώδη, τόσον υποτυπώδη ώστε οί Αμερικανοί δι ’ 
αυτούς μόνον τούς λόγους νά κατατάσσουν τό Πανεπιστήμιον Αθηνών 
στή 16η, άν δέν άπατώμαι, κλάσιν. Πρέπει δλοι νά αίσθανώμεθα εντρο
πήν διά τούτο. Απαιτούμε σήμερα άπό τό Πανεπιστήμιο Αθηνών αΰξησι 
τού αριθμού τών φοιτητών είς τάς Πρακτικάς Σχολάς. Ή  άπαίτησις 
στηρίζεται σέ πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Άλλά πώς νά γίνη ή 
αΰξησι τών σπουδαστών χωρίς αΰξησιν τών αιθουσών διδασκαλίας, τών 
εργαστηριακών αιθουσών, τών επιστημονικών οργάνων, χωρίς αΰξησι 
τών πιστώσεων; Οΰτε κάν μικροσκόπια επαρκή χαί σύγχρονα έχουν οί 
σημερινοί φοιτηταί τής Ιατρικής καί τής Χημείας. Πώς θά τούς αυξή
σουμε περαιτέρω τόν αριθμόν; Πώς θά άποκτήσωμεν τό έμψυχον υλικόν 
τού τόσο γοερώς επιδιωκομένου τεχνικού μας εξοπλισμού χωρίς τά απα
ραίτητα τεχνικά μέσα νά υπάρχουν ουδέ είς τά Ανώτατα Επιστημονικά 
Ιδρύματα;

Τό Πανεπιστήμιον Αθηνών εκτός τής οικονομικής ένισχύσεως έχει 
ανάγκην καί άποδεσμεύσεως άπό ώρισμένους τύπους διά νά προχωρήση 
στή διδακτήριακή του συμπλήρωσι. "Ο,τι ισχύει διά τό Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης πρέπει νά έπεκταθή καί στό Πανεπιστήμιον Αθηνών, ώστε 
ή Σύγκλητός του, άναλαμβάνουσα ελευθερία δράσεως νά προχωρήση 
γοργότερα στήν εκτέλεσι απαραιτήτων έργων. Ένδεκα Καθηγηταί πού
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αποτελούν τή Σύγχλητο, Διευθυντής τού Δημοσίου Λογιστικού, Σύμβου
λος τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρέχουν πλήρη εγγύησι διά τήν ακε
ραιότητα τής διαχειρίσεως τών δαπανών. Ή  ίση μεταχείρισις τών δύο 
Πανεπιστημίων πρέπει νά είναι πλήρης καί καθ’ δλην τήν γραμμήν.

Κατά τάς πληροφορίας μου εκ τής παλαιάς φορολογίας τού 1 % είσε- 
πράττοντο 15 εκατομμύρια δραχμών έτησίως υπέρ τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Δ. Άλιπράντης (Τ φ . Οίκ.). Δέκα τρία εκατομμύρια ε’ισέπραττεν σή
μερον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν πάση περιπτώσει κ. Υπουργέ εφ’ δσον 
διατυπώνομεν τό μεΐζον ας κατοχυρώσωμεν καί τό ελασσον θεσπίζοντος 
νά μή πάρη εις τό μέλλον τό Πανεπιστήμιον τής Θεσ/νίκης όλιγώτερα 
τών όσων μέχρι σήμερον εισπράττει.

Δ. Άλιπράντης (Ύφ. Οίκ.). Έφ ’ δσον κ. συνάδελφε καθωρίσθη τό 
1/3, σάς πληροφορώ δτι ουδέποτε θά λάβη ποσόν κάτω τών 15 εκατομ
μυρίων δραχμών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν πάση περιπτώσει νομίζω δτι ή κατοχύ- 
ρωσις αυτη τού Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης δέν θά παρήλκεν. Τό έτερον 
1/3, κύριοι συνάδελφοι, διανέμεται μεταξύ τού Πανεπιστημίου Αθηνών 
καί τού Πολυτεχνείου.

Κύριοι βουλευταί, εκ τής νέας φορολογίας τού 0.50%  πόσα μπορεί 
νά είσπραχθούν; 'Άν ύπολογίσωμεν σέ 15 περίπου δισεκατομμύρια δρχ. 
τό δλον ποσόν τής δασμολογητέας αξίας τών είσαγομένων εκ τού εξωτε
ρικού εμπορευμάτων καί άν άφαιρέσωμεν 5 δισεκατομμύρια διαφόρων 
απαλλαγών κλπ., θά μείνουν 10 δισεκατομμύρια δασμολογητέας αξίας 
έπί τών όποιων θά ύπολογισθή τό 0.50% . "Αρα θά έχωμεν περί τά 50 
εκατομμύρια δραχμάς εσοδον εκ τής ειδικής φορολογίας. Τά 15 εκατομ
μύρια τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φυσικά δέν θά μειωθούν. Διά 
τό Πανεπιστήμιον Αθηνών τό ποσόν δέν πρέπει νά όρισθή μικρότερον. 
Δέν επιτρέπεται νά συνεχισθή ή έτησία επαιτεία τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών δι’ ολίγα εκατομμύρια δραχμών πρός άντιμετώπισιν επειγουσών 
αναγκών του. Δέν είναι δυνατόν ή Ιατρική καί ή Φυσικομαθηματική 
Σχολή νά βγάζουν στήν Ελληνική κοινωνία επιστήμονας δχι απλώς ημι
μαθείς άλλά πολλές φορές καί επικινδύνους λόγω ατελούς μορφώσεως. 
"Ας εϊμεθα γενναίοι είς τήν ενίσχυσιν τού Εθνικού Πανεπιστημίου. Ή  
παρουσιαζομένη σήμερον εύκαιρία είναι μοναδική. "Ας μήν τήν άφήσω- 
μεν, κύριοι βουλευταί, νά χαθή έστω καί μερικώς. "Ας όλοκληρώσωμεν 
τήν εισφορά μας καί υπέρ τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αί νέαι γενεαί
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τών φοιτητών θά μάς ευγνωμονούν, διότι θά τούς παράσχωμεν τά μέσα 
άνετου καί πραγματικής επιστημονικής μορφώσεως. Μέγα δε θά είναι τό 
προσεχές όφελος τής Ελληνικής κοινωνίας καί τής Ελληνικής Πατρίδος. 
"Ας κάμει ή Ελληνική Βουλή θετικήν, συγκεκριμένην, βεβαίαν, πλήρη 
τήν ύπόσχεσιν πού δίδει διά τοΰ παρόντος Νομοσχεδίου ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις πρός τό Πανεπιστήμιου Αθηνών.

"Οσον αφορά τό Πολυτεχνείου Αθηνών, ή υπέρ αυτού μέριμνα είναι 
πλέον ή δικαιολογημένα. Χάρις είς τάς άοκνους προσπάθειας τοΰ καθη
γητικού Συλλόγου, άλλά κα ί τήν έπαρκεστέραν προικοδότησιν, κατώρ- 
θωσε νά συγχρονισθή ικανοποιητικώς. Κ α ί τούτο έχει ύφώσει τήν στάθ
μην του είς τήν διεθνή επιστημονικήν εκτίμησιν. Π αρά τούτο, αί άνάγκαι 
του εξακολουθούν νά είναι μεγάλαι κα ί ή ένίσχυσίς του είναι επιβεβλη
μένη. Θά λεχθή ίσως ότι τό Πολυτεχνείου έχει κα ί άλλον εξ  ειδικής φο
ρολογίας πόρον. Τούτο είναι αληθές, άλλά τό έσοδον εκείνο δέν υπερ
βαίνει τά 2-3 εκατομμύρια ετησίως. Κ ατά  συνέπειαν ή ένίσχυσίς του κα ί 
εκ τού εσόδου, τό όποιον δημιουργεί τό παρόν Νομοσχέδιου, είναι δί
καια.

"Οσον αφορά τά άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τών 
Αθηνών, τήν Άνωτάτην Σχολήν Οικονομικών καί Εμπορικών Σπουδών, 
τήν Άνωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν καί τήν Πάντειον Σχολήν, δέν υπάρ- 

~χει αμφιβολία ότι καί αύταί θά έχουν ανάγκην οικονομικής ενισχύσεως 
πρός άποδοτικωτέραν λειτουργίαν των.

Άλλά οι μέν δύο τούτων, καθ’ ό θεωρητικαί, δέν εμφανίζουν έπείγου- 
σαν, επιτακτικήν ανάγκην εργαστηριακών εγκαταστάσεων, αί όποΐαι πρέ
πει ν’ άποτελέσουν τόν κύριον σκοπόν τής παρεχομένης διά τού Νομο
σχεδίου εύνοίας, τής δέ Γεωπονικής Σχολής ομολογώ ότι δέν γνωρίζω 
ουτε τούς πόρους, ουτε τάς διεκδικήσεις. Ά λλω ς τε δέν θά ήτο ορθή 
αρχή νά καταθρυμματίσωμεν τό ειδικόν έσοδον είς πολλούς σκοπούς διό
τι τότε οΰδείς εκ τούτων θά εξυπηρετείτο άποτελεσματικώς.

Αμέσως μετά τά δύο Πανεπιστήμια καί τό Πολυτεχνείου πρέπει 
ρητώς νά άναφερθή στό Νόμο τό Ανώτατο Πνευματικό "Ιδρυμα τής 
Χώρας, ή Άκαδ. Αθηνών, ή όποία χειμάζεται κυριολεκτικώς λόγω 
έλλείφεως πόρων αδυνατούσα νά επιτελέση τόν υφηλόν της προορισμόν. 
Τά επιστημονικά της Αρχεία στερούνται προσωπικού, στερούνται μέσων 
λειτουργίας. Ή  έκδοσις τού Ιστορικού Λεξικού καρκινοβατεί. Ή  συλλογή 
τού Λαογραφικού υλικού γίνεται ελλιπέστατα δι’ έλλειφιν πιστώσεων. 
Φαντασθήτε ότι πρός συλλογήν λαογραφικού καί μουσικού υλικού άπό 
τάς επαρχίας, διατίθενται ετησίως μόνον 6 .000  δρχ., ελλείπουν δέ τά
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στοιχειώδη μηχανήματα φωνοληφίας. Ή  έχδοσις τών Αρχαίων Συγγρα
φέων θά συνάντηση πολλές δυσχέρειες ανυπέρβλητες. Τό Προσωπικόν 
όλων τών Αρχείων, άποτελούμενον άπό εκλεκτούς επιστήμονας, είναι 
διοικητικώς άδιαβάθμιστον, μισθολογικώς άνικανοποίητον, άριθμητικώς 
ανεπαρκές. Φιλόλογοι εκλεκτοί, πού θά είχαν στή Μέση Έκπαίδευσιν 
μισθόν 3.000, λαμβάνουν είς τά Αρχεία μας μόνον 1.200. Πρέπει νά 
εϊναι καί εϊναι εκλεκτοί οί επιστημονικοί συνεργάται τής Ακαδημίας. Δ ι ’ 
όλας τάς εκδόσεις τής Ακαδημίας, δημοσιεύματα, πρακτικά, κλπ., καί 
δι’ όλην τήν κίνησιν τών Αρχείων της καί τών Γραφείων της διατίθενται 
Δρχ. 30.000 περίπου μηνιαίως μόνον! Έκ τοΰ νέου τούτου ποσού πρέπει 
νά διατεθούν υπέρ τής Ακαδημίας Αθηνών τουλάχιστον δύο εκατομμύρια 
δραχμών έτησίως ϊνα δυνηθή καί άνταποκριθή εις τά καθήκοντά της, κα
θήκοντα άφορώντα εις τό επίπεδον καί τήν γνησιότητα καί τήν γονιμό
τητα τού νεοελληνικού πολιτισμού.

Δέν θά ήτο άσκοπον νά υπενθυμίσω, βλέπων ευχαρίστως τήν προσο
χήν, μέ τήν οποίαν μέ τιμά ή Επιτροπή, παρά τό προκεχωρημένον τής 
ώρας, ότι ή Ακαδημία Αθηνών επροικοδοτεϊτο άλλοτε μέ 500.000  
δραχμών ετησίως, καταβαλλομένας υπό τού Πανεπιστημίου Αθηνών έκ 
τών Εκπαιδευτικών τελών, εϊχε δέ καί ετήσιον εισόδημα επτακοσίων χι
λιάδων δρχ. περίπου άπό ώρισμένα κληροδοτήματα. ’Ήδη καί ή προικο- 
δότησις εκείνη κατηργήθη καί τά κληροδοτήματα έξηντλήθησαν μαζί μέ 
τό ρευστόν έκ πλεονασμάτων τού προϋπολογισμού της κεφάλαιον πού 
προσεφέρθη τό 1940 υπέρ τών πολιτικών αναγκών τής Χώρας. Έπεδο- 
τεΐτο ακολούθως άπό τό Κράτος μέ Δρχ. 500.000 έτησίως, αι όποϊαι 
πέρυσι περιεκόπησαν εις 300.000. Κ αί μόνον χάρις είς τό ζωηρόν ένδια- 
φέρον τού Υφυπουργού κ. Άλιπράντη έλαβε πέρυσι ειδικήν πίστωσιν
240.000 δρχ., πρός άντιμετώπισιν έπειγουσών κτιριακών αναγκών της. 
Άλλά δέν είναι ορθόν καί αξιοπρεπές νά προσέρχεται έκάστοτε έπαιτούσα 
ή Ακαδημία. Ό  καθορισμός παγίας υπέρ αυτής έτησίας έπιδοτήσεως έκ 
τού υπό φήφισιν έσόδου θά έξασφαλίση άπρόσκοπον έπιτέλεσιν τού έργου 
της.

Καταλήγων, έπιχαλούμαι τήν άμέριστον συνδρομήν ολοκλήρου τής 
Επιτροπής Έξουσιοδοτήσεως υπέρ τής οικονομικής ένισχύσεως τής Άνω- 
τάτης Παιδείας. Ανάγκη έθνική τό έπιβάλλει. 'Άς μήν ύποτιμήσωμεν 
τήν έκτασιν τής ανάγκης αυτής καί άς μή φειδωλευθώμεν. ’Ά ς μήν έπι- 
τρέφωμεν τήν κατασπατάλησιν τού ειδικού έσόδου υπέρ άλλων δευτερευ- 
όντων σκοπών, έστω καί παρεμφερών. "Οταν πάσχη τόσον βαρέως ή 
Άνωτάτη Έκπαίδευσις πάσα άλλη ανάγκη εϊναι δευτερεύουσα. Θά εϊναι
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έγκλημα νά έχωμεν διαθεσίμους πόρους κα ί νά μην τούς έξαντλήσωμεν 
υπέρ τών άνωτάτων πνευματικών σκοπών τής Πατρίδος μας.

Πρόεδρος. Ό  κ. Κανελλόπουλος έχει τόν λόγον.
Π. Κανελλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω όλα όσα εϊπεν ό 

άγαπητός κα ί αξιότιμος συνάδελφος κ. Νόβας. Συμφωνώ πλήρως πρός 
τό σχέδιον Ν .Δ /τος ώς τό έτροποποίησεν ό κ. Υπουργός. Εφόσον είπον 
ότι προσυπογράφω όλα όσα ελέχθησαν υπό τοΰ συναδέλφου κ. Νόβα δέν 
είναι ανάγκη νά επαναλάβω τούς επαίνους τούς όποιους άπένειμε πρός 
τά Πανεπιστήμια Αθηνών κα ί Θεσσαλονίκης κα ί τό Πολυτεχνεϊον. Θά 
ήθελα όμως νά προσθέσω, επειδή υπάρχει κα ί κάποια ανησυχία εις τό 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης όσον αφορά τήν εις τό μέλλον άπόδοσιν 
τοΰ 1/3 τό όποιον ορίζει ή τροπολογία τοΰ κ. Υπουργού, είναι δυνατόν 
κάλλιστα νά δεχθώμεν κα ί νά θέσωμεν τήν ασφαλιστικήν δικλείδα ότι 
δέν είναι δυνατόν νά πέση τό είς Θεσσαλονίκην χορηγούμενον ποσόν κά
τω τοΰ μέσου όρου τής άποδόσεως τής τελευταίας δετίας. Δ ιά νά μή 
ύπάρξη ή παραμικρά ανησυχία είς τό μέλλον, ας γίνη μία διατύπωσις ή 
όποια θά ήτο δυνατόν νά εξασφάλιση πλήρως τό Πανεπιστήμιον Θεσσα
λονίκης.

Συμφωνώ επίσης διά τήν ένίσχυσιν τής Ακαδημίας Αθηνών, τήν 
όποιαν ύπεστήριξε κα ί ό συνάδελφος κ. Νόβας.

Κατόπιν τούτων, παρακαλώ τήν Επιτροπήν νά άποδεχθή τό συζητού- 
μενον σχέδιον Ν. Δ /τος, όπως ετροποποιήθη υπό τοΰ κ. Υπουργού, διό
τι πράγματι τό ν/διον αυτό θά καλύφη σημαντικός εθνικός άνάγκας49».

4 9 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 9 2 ,  7 9 3  καί 7 9 4 .



Προγραμματικές δηλώσεις Καραμανλή.

Ό  Γ . Άθανασιάδης-Νόβας στίς προγραμματικές δηλώσεις πού έκαμε 
ό Καραμανλής μετά τή δεύτερη έκλογική του νίκη στίς έκλογές τοΰ 
Μαΐου 1958, μίλησε καί έθιξε πολλά θέματα, άλλά κυρίως στάθηκε 
στήν προστασία τών ορεινών πληθυσμών καί τό εθνικό θέμα τής παιδεί
ας. Συγκεκριμένα είπε στήν 5η Συνεδρίαση τής 13ης Ιουνίου 195850.

α) Γενικά
«Κύριοι βουλευταί, δέν πρόκειται νά σάς απασχολήσω επί πολύ. Νο

μίζω, ότι οί αξιότιμοι προλαλήσαντες έχουν εξαντλήσει άπό κάθε άποφι, 
πλήν μιάς ή δύο, τό πολιτικόν καθήκον τής κριτικής τών προγραμμα
τικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως. Ή  έκκλησις τοΰ κυρίου Πρωθυπουρ
γού όπως, μέ πλήρη συνείδησιν τής κοινής όλων μας ευθύνης, καταβά- 
λωμεν ηνωμένοι μίαν καθολικήν καί σύντονον προσπάθειαν υπέρ τής 
ευημερίας τού Ελληνικού λαού, εύρεν, αν δέν άπατώμαι, ειλικρινή άπή- 
χησιν είς όλους τούς τομείς τής Άντιπολιτεύσεως. Διεπιστώθη τούτο άπό 
τάς άκουσθείσας άγορεύσεις, τάς οποίας έχαρακτήρισε καλή πίστις καί 
χρήσιμος διαφώτισις τών μεγάλων μας προβλημάτων. "Ας εύχηθώμεν 
όπως άπό τό πνεύμα τούτο διεπόμενοι, καταστήσωμεν τό έργον τής 
Βουλής γόνιμον καί άποδοτικόν υπέρ τού 'Έθνους καί τοΰ Ααού.

Έάν έλαβα τόν λόγον τό έπραξα όχι διά νά άσχοληθώ μέ τό σύνολον 
τού Κυβερνητικού Προγράμματος, πράγμα όλως περιττόν μετά τάς έξο- 
νυχιστικάς συζητήσεις πού έχουν προηγηθή, άλλά διά νά άπομονώσω 
δύο μόνον κεφάλαια καί κατά καθήκον ειδικόν νά εκθέσω τήν περί τού
των προσωπικήν μου γνώμην.

Τό εν κεφάλαιον άφορά τήν προστασίαν τών ορεινών πληθυσμών τής 
Χώρας καί τό άλλο τό μέγα εθνικόν θέμα τής Παιδείας. Λυπούμαι διό
τι θά παρατηρήσω ότι επί άμφοτέρων τούτων αί δηλώσεις τής Κυβερνή
σεως δέν υπήρξαν ίκανοποιητικαί».

5 0 .  α) Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Σ' τής 1 3 -6 - 1 9 5 8 .  
β) Έφ . Συζητήσεων, σελ. 1 2 3 , 1 2 4  καί 1 2 5 .
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β) Προστασία ορεινών πληθυσμών
«Αντιπροσωπεύω εις τήν αίθουσαν αυτήν ορεινούς, χατά μέγα μέρος, 

πληθυσμούς χαί θεωρώ χρέος μου νά ύπομνήσω τάς άθλιας συνθήχας 
τής διαβιώσεώς των χαί νά τονίσω τήν άμεσον άνάγχην τής βελτιώσεως 
τών δρων τής ζωής των. Δέν θά προσπαθήσω νά περιγράφω τούς αυτό
χρημα τραγικούς αυτούς δρους διότι δλοι τούς γνωρίζομεν. Θά ήτο 
άλλωστε χαί πολύ δύσχολον. Τόν άκαρπο μόχθο τους, τήν ΰποπαραγω- 
γή τους, τόν υποσιτισμό τους χρειάζονται ειδικοί αρνητικοί αριθμοί διά 
νά τά έχφράσουν. Θαυμάζει κανείς πώς οί βασανισμένοι εκείνοι πληθυ
σμοί έζακολουθοϋν νά γεννούν τόν άλχιμον "Ελληνα ευζωνα χαί τόν 
εύαίσθητον άγνωστο ποιητή τοΰ Δημοτικού Τραγουδιού. Απορεί κανείς 
πώς μέσα στήν άφάνταστην εκείνην υλικήν ένδειαν, εξακολουθεί νά διαι- 
ωνίζεται ό ηθικός πλούτος τής Ελληνικής λεβεντιάς....

Δέν δύναμαι νά ίσχυρισθώ δτι ό κύριος Πρωθυπουργός ελησμόνησεν 
εξ ολοκλήρου τούς ορεινούς πληθυσμούς. Τούς ελησμόνησεν είς τάς δη
λώσεις του μέ τήν λακωνικήν φράσιν: "Η  Κυβέρνησις δι’ ειδικού προ
γράμματος προτίθεται νά μεριμνήση διά τήν ένίσχυσιν τών ορεινών πλη
θυσμών καί τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας των”.

Ή  αόριστος γενικότης τής ύποσχέσεως, συνεπής πρός τήν δλην υφήν 
τού Κυβερνητικού Προγράμματος, δέν ικανοποιεί. Κ α ί δέν ικανοποιεί τό
σον περισσότερον όσον ενθυμούμαι δτι είς τάς προγραμματικάς δηλώσεις 
τής προγενεστέρας Κυβερνήσεώς του ό ίδιος κύριος Πρωθυπουργός, 
όμιλών άπό τού Βήματος τούτου τήν 4ην Απριλίου 1956, είχε δώσει συ- 
γκεκριμένας υποσχέσεις, αί όποίαι δυστυχώς δέν έτηρήθησαν, σήμερον δέ 
επαναλαμβάνεται ΰπεράγαν συμπεπυκνωμένες θά έλεγεν ό καλόπιστος, 
ΰπεράγαν άφηρημένες θά έλεγεν ό δύσπιστος.

Έλεγεν τότε ό κύριος Πρωθυπουργός έπί λέξει: Ειδικόν πρόγραμμα 
εύρίσκεται υπό κατάρτισιν πρός άξιοποίησιν τών ορεινών χαί τών άγονων 
νησιωτικών περιοχών τής Χώρας. Διά τού προγράμματος τούτου θ* 
επιδιωχθή ή δημιουργία τών προϋποθέσεων πρός άξιοποίησιν τού δασι
κού ορεινού πλούτου καί πρός άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας. Διά τήν 
έκτέλεσιν τού προγράμματος τούτου θά χρησιμοποιηθή είς εύρείαν κλί
μακα καί ό Στρατός, ό όποιος διά τών τεχνικών του μέσων, δύναται νά 
ύποβοηθήση είς τήν έκτέλεσιν διαφόρων έγγειοβελτιωτικών, οδικών καί 
άλλων χρησίμων έργων”.

Προσωπικώς δέν θέλω ν’ άμφιβάλλω δτι τά ύποσχεθέντα συγκεκριμέ- 
νως πρόπερσι, υπονοούνται ώς έμπεριεχόμενα καί είς τήν έφετεινήν λα
κωνικήν διατύπωσιν. Διότι άλλωστε “άνάπτυξις τής οικονομίας τών
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ορεινών πληθυσμών” χαί οίαδήποτε άλλη “ένίσχυσις” τούτων δέν νοείται 
χωρίς ειδικήν προστασίαν τής κτηνοτροφίας (ή όποία δμως πλήσσεται μέ 
την άπαγόρευσιν τής αίγοβοσκής), χωρίς επιμελή εκμετάλλευσιν τών 
δασών (άπό την οποίαν εν τούτοις σχεδόν αποκλείονται οι επιχώριοι Δ α
σικοί Συνεταιρισμοί), χωρίς εύρεΐαν έκτέλεσιν συγκοινωνιακών χαί εγγει
οβελτιωτικών έργων (δ ρυθμός τών όποιων είναι δυστυχώς βραδύτατος).

Άναφερόμενος εις τάς παλαιοτέρας Κυβερνητικός δηλώσεις, θά ήθελα 
νά έρωτήσω καί νά πληροφορηθώ εάν κατά την διαρρεύσασαν διετίαν, 
άπό τό 1956 έως σήμερον, τό “υπό κατάρτισιν” ευρισκόμενον έκτοτε 
“ειδικόν πρόγραμμα”, περί τοΰ όποιου καί εφέτος εγένετο λόγος, προσέ- 
λαβε μορφήν τινα πραγματοποιήσεως ή  έξακολουθή νά παραμένη εις τά 
αισιόδοξα σπάργανα τών προγραμματικών δηλώσεων ώς άναμενόμενον 
νεογνόν;

Κύριοι συνάδελφοι, τό πρόγραμμα τών ορεινών πληθυσμών είναι άπό 
τά πλέον σοβαρά χαί τά πλέον επείγοντα. Είναι πρόβλημα πού έχει 
όλας τάς διαστάσεις προβλήματος εθνικού. Είμαι υποχρεωμένος έκ τών 
πραγμάτων νά πιστοποιήσω δτι οί πληθυσμοί εκείνοι είναι άπολύτως 
άδύνατον νά συγκρατηθοΰν εκεί επάνω εις τά πτωχά καί άγονα ορεινά 
διαμερίσματα εάν δέν ληφθοϋν άμεσα μέτρα προστασίας των. Πρώτιστον 
δέ καί βασικόν μέτρον είναι ή άποκατάστασις εύχρήστου αμαξιτής συ
γκοινωνίας. Μόνο εάν συνδεθούν εγκαίρως μέ αμαξιτούς δρόμους θά ρι
ζώσουν στερεά στά πετρώδη πατρικά των εδάφη. "Αλλως θά ξερριζωθούν 
μοιραίως καί άναποτρέπτως διά νά διαρρεύσουν πρός τάς πόλεις, εις 
άναζήτησιν άνεκτής ζωής. Οί συνέπειες είναι κατάδηλες. Δέν πρόκειται 
απλώς γιά επιδείνωσι τής κοινωνικής καί οικονομικής νόσου πού προκα- 
λεΐ στόν εθνικόν οργανισμόν ή άστυφιλία. Πρόκειται γιά βαθύτερη, 
άτυχώς, εθνική ζημία. Διότι οί ορεινοί πληθυσμοί, μέ τήν φυχικήν τους 
υγεία καί μέ τήν σωματική τους εύρωστία, άποτελούν τήν καθαρή πηγή 
άπό τήν όποιαν άνανεώνονται τά εθνικά αιμοσφαίρια, τά εθνικά κύτταρα, 
τά εθνικά ιδεώδη. Άλοίμονον εάν ή κρυσταλλοπηγή αυτή στειρέφη καί 
άχρηστευθή! Αυτή αΰτη ή ζωτικότης τής Φυλής μας θά διαχινδυνεύση. 
Αυτό τό ήθος τού Έθνους μας θά διαστρεβλωθή. Δέν διαπράττω υπερ
βολή, κύριοι συνάδελφοι, χρούων τόν κώδωνα τού εθνικού κινδύνου διά 
νά επισύρω τήν προσοχήν τής Βουλής καί τήν προσοχήν τής Κυβερνήσε
ως επί τής ΰφίστης άνάγκης δπως προστατευθοΰν τό ταχύτερον οί ορει
νοί πληθυσμοί καί διασφαλισθή ή παραμονή των εις τά πατρώα βουνά, 
δπου κάθε κράκουρο άποτελεΐ καί μίαν εθνικήν έπαλξιν.

Ελπίζω δτι δέν είναι σκόπιμος ή παράλειφις τού κυρίου Πρωθυπουρ
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γού νά άναφέρη είς τάς νέας δηλώσεις του την παλαιάν του ύπόσχεσιν 
περί χρησιμοποιήσεως τοΰ Στρατού “είς εύρεΐα κλίμακα” διά τήν ύπο- 
βοήθησιν τών οδικών έργων είς τά ορεινά διαμερίσματα. Τόν παρα
καλώ νά τηρήση τήν παλαιάν του ύπόσχεσιν, διότι ή συμβολή τοΰ 
Στρατού θά είναι λίαν αποτελεσματική, πολύ περισσότερον αφού ή προ
οπτική τής Κυβερνήσεως περί τών δυνατοτήτων τού Προϋπολογισμού 
δέν είναι αισιόδοξος. *Αλλωστε είς τάς πλείστας περιπτώσεις, διάνοιξις 
καί βελτίωσις τών αμαξιτών οδών εξυπηρετεί καί στρατιωτικάς άνά- 
γκας.

Έάν τό έξαγγελθέν άπό διετίας καί ήδη εκ νέου όμολογηθέν “Ειδικόν 
Πρόγραμμα” μερίμνης διά τούς ορεινούς πληθυσμούς λάβη σάρκα καί 
οστά νομοθετικής ύποστάσεως, θά προνοήση βεβαίως περί μονιμωτέρας 
λύσεως τού οδικού προβλήματος τών ορεινών περιφερειών. Επιφυλάσσο
μαι νά αναπτύξω τότε τήν γνώμην μου περί ίδρύσεως ειδικού Όργανι- 
σμού καί ειδικού Ταμείου πρός τόν σκοπόν αυτόν. Λιότι μόνον έτσι θά 
εξασφαλισθή παγίως υπέρ τών ορεινών μας πληθυσμών τό στοιχειώδες 
τούτο πολιτιστικόν αγαθόν πού λέγεται συγκοινωνία.

Θά μακρηγορούσα έάν επιχειρούσα νά μνημονεύσω καί άλλα θέματα 
άφορώντα τήν βελτίωσιν τού βίου τών γεωργοκτηνοτροφικών πληθυσμών 
τών βουνών μας. Ελπίζω ότι θά μού παρασχεθή άλλοτε ή ευκαιρία νά 
συμπληρώσω τάς άπόφεις μου».

γ) Εθνικό θέμα Παιδείας
«Καί τώρα εισέρχομαι είς τό μέγα εθνικόν θέμα τής Παιδείας.
...Θ ά  ήμουν λίαν ευτυχής εάν αί Προγραμματικαί Δηλώσεις τής Κυ

βερνήσεως μάς είχαν Ικανοποιήσει καί μάς είχαν καθησυχάσει. Άτυχώς 
μάς άφησαν σοβαράς ανησυχίας. Πολύ φοβούμαι ότι ή Κυβέρνησις, πα
ρά τήν επιδειχθεΐσαν περί τό τέλος τής προηγουμένης θητείας της καλήν 
προαίρεσιν, δέν έχει συνειδητοποιήσει βαθέως τήν τεραστίαν σημασίαν 
πού εγκρύπτει διά τό μέλλον τής Φυλής μας τό εκπαιδευτικόν πρόβλη
μα. Ή , τουλάχιστον, δέν κατώρθωσε νά μάς πείση περί τούτου. Διότι 
καταπλακωθεΐσα καί πάλιν άπό τούς υλικούς όγκους τών οικονομικών 
δημοσιονομικών καί παραγωγικών ζητημάτων, δέν κατώρθωσε νά τοπο
θέτηση μέσα είς τό πρόγραμμά της στήν άρμόζουσαν ύφηλή θέσι τόν ηθι
κόν όγκο τού μορφωτικού μας προβλήματος. Τό παράπονόν μας καί ή 
διαμαρτυρία μας είναι ότι δέν είχε καί πάλιν τήν άπαιτουμένην έξαρσιν 
νά προτάξη στήν ήμερησίαν διάταξιν τών καθηκόντων της καί τών επι- 
διώξεών της τό εκπαιδευτικόν θέμα σάν κεφάλαιο μέγα, πρωταρχικό,
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αυτοτελές χαί αυτοδύναμου. Τό συνήρτισε μέ τήν προσπάθειαν τής 
υλικής άναπτύξεως τής Χώρας, ωσάν νά διχαιώνη τό ενδιαφέρον μας 
γιά τήν Παιδεία μόνον χαί μόνον ή άνάγχη τής τεχνικής έξειδιχεύσεως 
τών Έλληνοπαίδων γιά τήν άντιμετώπισι τών συγχρόνων απαιτήσεων 
τοΰ μηχανικού πολιτισμού. Ούδείς άρνεϊται τήν επείγουσαν ανάγκην τοΰ 
τεχνικού συγχρονισμού μας καί τής έμφύχου στελεχώσεώς του. Ά λλά εν 
αρχή ήν ό λόγος. Κ αί ουδέποτε θά χάση τό προβάδισμά του. Άλλωστε 
ό Λόγος δέν εΰρίσκεται σέ χαμμίαν σύγχρουσιν μέ τόν αριθμόν. 
Πλανώνται δσοι νομίζουν δτι μόλις τώρα στήν τεχνοκρατιχή εποχή μας, 
θά γίνη τάχα ή σύζευξις τού Λόγου μέ τόν Αριθμόν. Τίς θετικές επι
στήμες, από τίς εφαρμογές τών οποίων απορρέουν δλες οι θαυμαστές 
κατακτήσεις τού συγχρόνου πολιτισμού, εθεμελίωσε τό ερευνητικό καί 
κριτικό πνεύμα τού Αρχαίου Ελληνισμού. Κ αί δταν ομιλούμε γιά Κλασ
σική Παιδεία, δέν εννοούμε μόνον τά Γράμματα, πού δονούν τόν ουρανό 
μέ τά φτερά τής φαντασίας, έννοούμε καί τά Μαθηματικά, πού αποτε
λούν τό κρηπίδωμα καί τό δργανο τής επιστημονικής σκέφεως.

Άλλά δέν υπάρχει λόγος νά παρασυρθούμε σέ φιλοσοφική συζήτησι. 
Εκείνο πού θέλω νά τονίσω είναι δτι μάς εξένισεν ό τρόπος μέ τόν 
όποιον παρεισήγαγε τό εκπαιδευτικό ζήτημα στίς προγραμματικές της 
δηλώσεις ή Κυβέρνησις, σάν παρεπόμενο τής παραγωγικής της πολι
τικής, αντί νά τό παρουσιάση δπως καί είναι, κύριο καί ακέραιο θέμα, 
βασικό, κεφαλαιώδες, αυτόνομο. Είπε τόσον πολλά ό κύριος Πρωθυ
πουργός γιά τίς επενδύσεις, γιά τίς εισαγωγές, γιά τίς εξαγωγές, γιά 
τίς φορολογίες. Κ αί τόσο λίγα γιά τήν πνευματική μόρφωσι, γιά τήν 
καλλιέργεια τού ήθους, γιά τήν διάπλασι τών χαρακτήρων. Ωσάν τό 
ευτυχές μέλλον τής Χώρας νά εξαρτάται μόνον από τήν οικονομικήν της 
άνάπτυξιν. Ωσάν οί κίνδυνοι τοΰ Έθνους νά προέρχωνται μόνον από τήν 
διασάλευσι τών διεθνών συμφωνιών ή μόνον από τήν ανατροπήν τού ισο
ζυγίου τών πληρωμών. Υπάρχουν καί άλλοι αόρατοι, άφωνοι, άφηλάφι- 
στοι κίνδυνοι-κίνδυνοι εσωτερικοί, φυχιχοί, πνευματικοί, επί τών όποιων 
επικαλούμαι τήν άμέριστη προσοχή δλων τών υπευθύνων παραγόντων 
τής Κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας.

Θά ήτο βαρύ νά κατηγορήσω τήν Κυβέρνησιν δτι παραβλέπει καί 
υποτιμά εξ αδιαφορίας τήν σημασίαν τού εκπαιδευτικού μας ζητήματος. 
Τήν κατηγορώ δμως δτι στίς προγραμματικές της δηλώσεις, εκ παρα
δρομής ίσως, δέν τό έτοποθέτησε στό έμπρέπον ΰφηλό βάθρο καί δέν τό 
επρόβαλε στή Δημοσία Γνώμη στό πραγματικό του μέγεθος. Έδωσε τήν 
εντύπωσι δτι δέν υπολογίζει δσον πρέπει τίς πνευματικές αξίες τής
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Ελληνικής ζωής χαί τήν ουσιαστική τους έπίδρασι στήν προοδευτικήν 
έξέλιξι δλων τών μορφών τοΰ πολιτισμού μας.

Δέν δύναμαι, καί άπό πολιτικήν ευθύνην χαί άπό Ακαδημαϊκόν 
καθήκον, νά δεχθώ τήν υποτίμησι καί τόν παραμερισμό τού μεγίστου πο
λιτιστικού παράγοντος πού εκφράζεται μέ τόν δρον Παιδεία. Δέν δύνα
μαι νά επιτρέφω δπως ό οικονομικός άνθρωπος καταβροχθίση εντός τής 
αιθούσης ταύτης άδιαμαρτυρήτως τόν πνευματικόν άνθρωπον. Είμαι υπο
χρεωμένος νά ύπομνήσω είς δλους τούς άξιεπαίνως μοχθούντας διά τήν 
υλικήν ευημερίαν τής Πατρίδος δτι δσα έργα υποδομής καί άν στηρίξουν, 
εάν υποδομήν τής υποδομής δέν έχουν τά έργα ταύτα τήν Παιδείαν, πο
τέ δέν θά εξασφαλίσουν άνώτερα επιτεύγματα. Δέν κρίνω άσκοπο νά συ
νοδεύσω τήν ύπόμνησίν μου μέ τά σοφά περί τής Παιδείας έπη τού 
Πλουτάρχου:

“Καί τά μέν άλλα τών άγαθών άνθρώπινα καί μικρά καί ούκ άξιο- 
σπούδαστα χαθέστηχεν,

Παιδεία δέ τών εν ήμϊν μόνον έστίν άθάνατον χαί θειον · χαί δύο τά 
πάντων έστί χυριώτατα εν άνθρωπίνη φύσει: νούς χαί λόγος· χαί ό μέν 
νούς άρχιχός ίστι τού λόγου, ό δέ λόγος υπηρετικός τού νού, τύχη μέν 
άνάλωτος, συκοφαντία δ ’ άναφαίρετος, νόσω δ ’ άδιάφθορος, γήρα δ ’ 
άλύμαντος, μόνος γάρ ό νούς παλαιούμενος άνηβά καί ό χρόνος τ ’ άλλα 
πάντ’ άφαιρών τώ γήρα προστίθησι τήν επιστήμην, δ γε μήν πόλεμος 
χειμάρρου δίκην πάντα σύρων καί πάντα παραφέρων μόνην ου δύναται 
παιδείαν παρελέσται ” (Πλούταρχος).

Πρός αυτό τό άθάνατον καί θειον άγαθόν, τήν Παιδείαν άς άποβλέ- 
φωμεν δλοι μέ μεγαλύτερο σεβασμό καί μέ περισσότερη δραστηριότητα.

Κύριοι βουλευταί, δέν είναι τής παρούσης ώρας ή έξέτασις τού εκπαι
δευτικού φαινομένου καί ή άνάπτυξις γνωμών επί τής Ελληνικής του 
διαμορφώσεως. Εκείνο πού μπορεί γενικότατα νά λεχθή είναι δτι έχει 
άναμφισβητήτως καταστή κοινή συνείδησις χαί πανελλήνιον αίτημα ή 
άνάγκη νά χαραχθή ενιαία εθνική εκπαιδευτική πολιτική πέραν άπό τίς 
πολιτικές άντιθέσεις τών κομμάτων. Μόνον άν συνταχθή ενιαίος κατα
στατικός χάρτης εκπαιδευτικής πολιτικής θά καταστή δυνατόν νά μελε- 
τηθή καί έφαρμοσθή σταθερόν πρόγραμμα μακράς διάρκειας καί νά άνα- 
πλάση τό σχολικόν μας καθεστώς.

Σ έ  δλες τίς πολιτισμένες χώρες τού κόσμου, μετά τόν τελευταϊον πό
λεμο, πού άνέτρεφε τίς φυχολογικές τεχνιχοοιχονομιχές συνθήκες τού 
άνθρωπίνου βίου, έχει άνακύφει οξύ εκπαιδευτικό πρόβλημα. Παντού με- 
λετάται μέ άνεσι χρόνου καί μέ ίδιάζουσα προσοχή ή άναπροσαρμογή



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 163

τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καί ή έναρμόνισίς των πρός τάς νέας 
αξιολογήσεις τών παραγόντων τής ζωής, πρός τάς νέας απαιτήσεις τών 
συγχρόνων περιστάσεων.

Είς τοιοΰτον Ελληνικόν καί παγκόσμιον αίτημα άνταποκρινόμενος ό 
Αρχηγός τών Φιλελευθέρων κύριος Παπανδρέου, είχε προτείνει στήν 
προηγουμένη Βουλή τήν συγκρότησιν Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής πρός εύρεϊαν μελέτην τοΰ Εκπαιδευτικού ζητήματος. Τό 
Σώμα ένέκρινε, τότε, τήν πρότασιν. Ή  προηγουμένη Κυβέρνησις Καρα
μανλή, συμφωνήσασα επροτίμησε νά συγκροτήση κατά πρώτον στάδιον 
ειδικήν επιστημονικήν Επιτροπήν, ή οποία επί μάκρους μήνας έμελέτησε 
τό πολύπλευρον θέμα καί συνέταξε τό πόρισμά της. Είς τήν άξιόλογον 
εκείνην ενέργειαν άνεφέρθη μέ τάς δηλώσεις του ό κύριος Πρωθυπουρ
γός. Ά λλά διακρίνεται, αν δέν άπατώμαι, είς αύτάς κάποια δυσπιστία 
πρός τήν πληρότητα τοΰ έργου τής ειδικής επιστημονικής Επιτροπής. 
Ασχέτως όμως πρός τούτο, αί ατελείς Προγραμματικαί δηλώσεις τής 
Κυβερνήσεως έδημιούργησαν δικαίως είς τήν κοινήν γνώμην τήν εντύπω- 
σιν δτι τό εκπαιδευτικόν πρόβλημα έχει τεθή είς δευτέραν μοίραν, ενώ 
πανελλήνιος ήτο καί είναι ή άξίωσις, επισημότατα δατυπωθεϊσα καί υπό 
τής Ακαδημίας Αθηνών, όπως δοθή άπό μέρους τού Κράτους είς τάς 
έκπαιδευτικάς άνάγκας χαρακτήρ αμέσου προτεραιότητος καί χρηματο- 
δοτηθή γενναίως ή προσπάθεια τής θεραπείας των.

Αί Προγραμματικαί Δηλώσεις τής Κυβερνήσεως ούτε χαρακτήρα 
προτεραιότητος έδωσαν είς τό κεφάλαιον τής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ούτε διάθεσιν πρός τάς απαραιτήτους οικονομικός θυσίας άπεκάλυφαν. 
Καί βέβαια μέ τό 7% τού Προϋπολογισμού μας μόνον, δέν είναι ποτέ 
δυνατόν νά επιδιωχθή άποτελεσματικώς ή ποθουμένη εκπαιδευτική άνα- 
γέννησις.

Κύριοι συνάδελφοι, κανείς δέν θά διανοηθή νά φέξη τήν Κυβέρνησιν 
διότι τόσον πολύ τήν απορροφούν τά θέματα τής εθνικής οικονομίας. 
Άλλά καί κανείς δέν θά παραλείφη νά συστήση όπως παραλλήλως τήν 
απασχολήσουν έξ ίσου καί τά θέματα τής Εθνικής Παιδείας. Αί Προ- 
γραμματικαί της Δηλώσεις δέν απέδειξαν ίσην άπασχόλησιν, ίσην δια- 
χείρισιν. Εύχομαι ή διαφορά αυτή πού παρετηρήθη είς τούς λόγους της 
νά μή παρατηρηθή καί είς τά έργα της.

"Οσον μάς απασχολεί ή Εθνική Οικονομία άλλο τόσον πρέπει νά μάς 
άπασχολήση καί ή Εθνική Παιδεία, εάν θέλωμε νά κατοχυρώσωμε μέ ιστο
ρικήν ασφάλειαν τήν επιβίωσιν τής Φυλής μας, τήν άξιοποίησι τής εθνικής 
μας κληρονομιάς, τήν κραταίωσιν τού Μεγαλείου τής Πατρίδος μας».
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Πρόταση δυσπιστίας στήν Κυβέρνηση Καραμανλή.

Μπαίνοντας τό 1959, ή Αντιπολίτευση κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας 
πρός τήν Κυβέρνηση Καραμανλή γιά τούς χειρισμούς της στό θέμα τής 
Κύπρου (συμφωνία ανεξαρτησίας μέ έγγυήσεις).

Μεταξύ τών άλλων αγορητών πήρε τό λόγο καί ό Ναυπάκτιος Βου
λευτής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, ό όποιος στήν Ξ Γ  Συνεδρίαση τής 28ης 
Φεβρουάριου 195951, είπε συγκεκριμένα μετά άπό διευκρινιστική παρέμ
βαση τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως:

«Κύριοι βουλευταί, ό εθνικός ένοπλος αγών τής Κύπρου έληξεν. 
Ασχέτως πρός τό αποτέλεσμα είς τό όποιον κατέληξε, τό πρώτον χρέος 
τής Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι νομίζω, νά στρέφη την σκέφιν της 
πρός τούς ηρωικούς νεκρούς τοΰ Ιερού τούτου υπέρ τής Ελευθερίας 
άγώνος καί νά τίμηση εύλαβώς τήν μνήμην των, άγλαΐζουσα αυτήν μέ 
τόν άρμόζοντα φωτοστέφανον, ώς επίσης νά τιμήση καί τόν άθλον τών 
έπιζησάντων αγωνιστών τού Κυπριακού λαού, είς τάς θυσίας τών όποι
ων οφείλεται ή κατάλυσις τής αποικιοκρατίας. Θέλω νά πιστεύω, ότι 
διέφυγε τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως καί δέν επρότεινε αυτη, ευθύς εξ 
αρχής, τήν άπόδοσιν τών δικαίων τούτων τιμών. Νομίζω, κ. Πρόεδρε 
τής Βουλής, ότι κατά τήν στιγμήν αυτήν δέν είναι αργά νά έκπληρώση 
τό Σώ μα τό όφειλόμενον χρέος.

Δέν θά έλάμβανα ίσως τόν λόγον, διότι νομίζω, ότι άπό άμφοτέρας 
τάς πτέρυγας τό θέμα εξηντλήθη καί διεφωτίσθη τό Σώμα επαρκώς. 
Επειδή συμβαίνει νά έχω ώρισμένας άντιλήφεις διαφόρους άπό τάς 
πλεΐστας τών ύποστηριχθέντων, είμαι υποχρεωμένος, συντομεύων όσον τό 
δυνατόν τόν λόγον μου καί εντός τού τεθέντος όρίου, νά εκφέρω τάς γνώ- 
μας μου. Ό  Κυπριακός άγών έληξε πολιτικώς. Ίστορικώς όμως δέν έλη
ξε. Μέ βάσιν τό συμφωνηθέν άποτέλεσμα καί μέ προϋπόθεσιν τήν ειλι
κρινή συνεργασίαν τής Ελληνικής πλειοφηφίας μέ τήν Τουρκικήν μειοφη- 
φίαν τής νήσου, ό Κυπριακός λαός θά φθάση άναμφιβόλως μίαν ημέραν

5 1 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 192 , 193  καί 194 .
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είς τήν όλοκλήρωσιν τής ελευθερίας του. Ιστορικός τερματισμός είς θέμα
τα εθνικά, είς θέματα άφορώντα τήν ελευθερίαν τών λαών δέν υπάρχει, 
έφ’ όσον ή ελευθερία των δέν είναι πλήρης, αδέσμευτη, ασυζήτητη. Ή  
ιστορία δέν προδικάζεται ποτέ, παρά μόνον υπό τήν έννοιαν, ότι ό ρους 
της δέν άναστρέφεται, όταν ό διεκδικούμενος σκοπός είναι ή Ελευθερία.

Τό Ελληνικόν *Εθνος έχει πλουσίαν ιστορικήν πείραν έπάνω στό θέ
μα αυτό. Κ αί διά τούτο, ήμποροΰμεν νά έμπιστευθώμεν τό μέλλον στήν 
Ιστορία, χωρίς απαισιοδοξίαν.

Τό παρόν κυριαρχείται άπό τήν δημιουργηθείσαν νέαν πραγματικήν 
κατάστασιν. Προκειμένου νά τήν κρίνω, δέν συμφωνώ οΰτε μέ τήν 
θριαμβολογίαν, ά λλ’ οΰτε μέ τήν θρηνολογίαν. Αισθανόμενος τήν στιγ
μήν αυτήν τήν ανάγκην νά άναλάβω τήν ατομικήν μου ευθύνην καί υπό 
τήν δέσμευσιν αυτής καί μόνον νά έκφέρω τήν γνώμην μου, δέν διστάζω 
νά ρίφω κλάδον έλαίας έπί τοΰ δοθέντος αποτελέσματος. Αδυνατώ 
όμως, νά ρίφω έπ’ αΰτοΰ κλάδον δάφνης. Τούτο, θά ήτο ασέβεια πρός 
τούς θυσιασθέντας υπέρ τής Αύτοδιαθέσεως αδελφούς Κυπρίους, άλλά 
καί έπιβλαβές δίδαγμα πρός όλόκληρον τό Ελληνικόν "Εθνος, τό όποιον 
δέν αποκλείεται, νά κληθή καί πάλιν εις νέους αγώνας υπέρ τής Ελευ
θερίας του. Δέν ξέρω άν είναι εΰκολος, ξέρω όμως, ότι είναι πολύ έπι- 
κίνδυνος ή σύγχυσις τής δημοσίας γνώμης, ό έθισμός τού λαού νά βλέπη 
τά πράγματα υπό άλλα χρώματα καί όχι υπό τά αληθινά των. Διότι 
άγεται, μέ αυτόν τόν τρόπον, είς ένα ηθικόν καί πολιτικόν δαλτωνισμόν, 
άπαράδεκτον δι’ έλευθέρους δημοκρατικούς λαούς, άπάδοντα είς τά 
Ελληνικά ιδεώδη.

Επανέρχομαι είς τήν έπιτευχθείσαν λύσιν. Απέχει πολύ άπό τούς τε- 
θέντας καί υπό τού Κυπριακού λαού καί υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσε- 
ως καί υπό τού Εθνικού Κοινοβουλίου στόχους. Δέν ικανοποιεί οΰτε τού 
Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών τάς άρχάς, οΰτε τό έθνι- 
κόν αίσθημα. Σαφές είναι, ότι πρόκειται περί συμβιβασμού, τόν όποιον 
έπέβαλαν γενικώτεροι λόγοι, γενικώτερα συμφέροντα, γενικώτεραι έπι- 
διώξεις. Κατά συνέπειαν, υπό τό πρίσμα τών γενικωτέρων τούτων συν
θηκών καί όρων πρέπει νά κριθή ή δοθεϊσα λύσις. Δέν ήμπορούμεν νά 
τήν άπομονώσωμεν καί νά τήν έξετάσωμεν μέ τόν εθνικόν μας μόνον φα
κόν. Μέ τάς διαστάσεις πού είχε πάρει τό ζήτημα, τοποθετημένον γεω- 
γραφικώς σέ μίαν εύαίσθητον εστίαν διασταυρώσεως διεθνών συμφερό
ντων, μοιραίον ήτο, νά καταλήξη σέ κάποιον είδος συμβιβασμού.

Τό ερώτημα είναι, άφού κάποιο τέτοιο είδος συμβιβασμού δέν άπε- 
κλείετο νά γίνη κάποτε άποδεκτό, γιατί αυτό τό κάποτε νά βραδύνη τό
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σο πολύ χαί τόσες μάταιες θυσίες νά χρονίσουν; Ή  οξυδέρκεια χαί ή δι
αίσθησής μαζί μέ τό ηθικόν θάρρος, είναι νομίζω, άπό τά βασικά προσό
ντα τής πολιτικής ηγεσίας. Φοβούμαι ότι, μίαν ημέραν, ή Ιστορία θά 
επιχρίνη ίσως την παρούσαν Ελληνικήν Κυβέρνησιν όχι γιά εθνική μειο
δοσία, όπως κατηγορήθηκε, διαρχούντων τών χειρισμών της, άλλά γιά 
μακρόσυρτη, αστήριχτη πλειοδοσία, όπως άποδεικνύεται άπό τόν έπιβλη- 
θέντα τερματισμόν. Ή  όλη διαχείρισις τού ζήτηματος άφήνει άμφιβολίας 
πολλάς. Έν πάση περιπτώσει, τό δόγμα τής διπλωματικής μεγαλοφυΐας 
τού Έ λ. Βενιζέλου, «ή επιδίωξις τού εφικτού», εχρησιμοποιήθη καθυστε- 
ρημένως μέν, έσπευσμένως δέ.

Στό σημείο αύτό ακολούθησε στιχομυθία Κ. Καραμανλή, Γ . Παπαν- 
δρέου καί Νόβα ώς εξής:

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως). Τήν στιγμήν τού εφι
κτού, δέν τήν προσδιορίζομεν πάντοτε ημείς. Τήν προσδιορίζουν ώρισμέ- 
νοι παράγοντες, οϊ όποιοι όμως δέν είναι μόνιμοι χαί σταθεροί. Είναι 
παράγοντες, ή σύνθεσις χαί ή εκτίμησις τών όποιων δημιουργεί τόν εφι
κτόν δι’ εχάστην συγκεχριμένην περίπτωσιν.

Γ . Παπανδρέου. Ή  ευρεσις είναι τό τάλαντον τού κυβερνήτου.
Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως). Ήθέλησα νά κάμω 

αϋτάς τάς παρατηρήσεις, έν σχέσει μέ τήν θεωρίαν τού εφικτού, αύτήν 
καθ’ εαυτήν. Ά λ λ ’ άνεξαρτήτως αυτού, άποκρούω τήν άποφίν σας, σύμ
φωνα μέ τήν όποιαν καθυστερημένως ήναγχάσθημεν νά δεχθώμεν συμβι
βασμόν. Ή  θέσις τής Κυβερνήσεως, δέν είναι αυτή. Δέν εδέχθημεν συμ
βιβασμόν. Έπεδίωξαμεν καί έπετύχαμεν μίαν ικανοποιητικήν λύσιν. Πρό 
πέντε μηνών, Κυβέρνησις καί Έθναρχία, διεκήρυξεν, ότι επιδιώχουσι τήν 
ήγγυημένην άνεξαρτησίαν. Κ αί τήν επιδίωξιν αύτήν, τήν επραγματοποιή- 
σαμεν. Έάν υπάρχουν δεσμεύσεις -πού δέν ήτο δυνατόν παρά νά υπάρ
ξουν- αύτό ούδόλως μειώνει τήν σημασίαν τού γεγονότος, ότι ή Κύπρος 
καθίσταται άνεξάρτητος Πολιτεία.

Ανεξαρτησία, κύριοι συνάδελφοι, άδέσμευτος, είναι συνώνυμος τής 
αύτοδιαθέσεως, δηλαδή τής ένώσεως. Είναι δέ άδύνατον σοβαρώς νά θε- 
ωρώμεν τούς άλλους τόσον άφελεΐς, ώστε νά τούς καλούμεν νά συμπρά- 
ξουν είς λύσιν άνεξαρτησίας, ή οποία νά είναι ό προθάλαμος τής ένώσε
ως. ΤΗτο φυσικόν, λοιπόν, νά ζητηθούν καί νά παρασχεθούν εγγυήσεις 
κατά τής παραβιάσεως τοΰ καθεστώτος τής άνεξαρτησίας. Συνεπώς, ή 
λύσις, τήν όποιαν έπεδιώξαμεν καί έπετύχομεν, ύπό τήν έννοιαν αύτήν, 
άποτελεί επιτυχίαν άναμφισβήτητον. Αύτή είναι ή θέσις τής Κυβερνή
σεως (Χειροκροτήματα).
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, λυπούμαι 
διότι δέν μέ έπείσατε, δτι χατά τά προηγούμενα στάδια τής διαχειρίσεως 
δέν υπήρξαν δυναταί εύνοϊχώτεραι λύσεις.

Ουτε τό μοτίβο τής πρώτης φάσεως, δτι “τό Κυπριαχόν τό χειρίζεται 
αυτοπροσώπως ό Στρατάρχης” καθησύχαζε την εθνικήν συνείδησιν, ουτε 
τής δευτέρας φάσεως ή αυστηρά μονοπώλησις.

Προκειμένου νά χριθή τό τελευταΐον τούτο, ό όμιλών εΰρίσχεται εις 
δύσχολον θέσιν. Διότι ό αξιότιμος Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως χ. Καρα
μανλής μού έκαμε τήν τιμήν νά μού προτείνη νά τόν συνοδεύσω στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής, ώς μέλος τής Ελληνικής Απο
στολής, διά τήν Συνέλευσιν τών Ηνωμένων Εθνών τού 1956. Μολονότι 
συμφωνούσα είς τήν ταχτικήν πού μού άνέπτυξεν, δτι θά ήχολούθει, 
ήρνήθην τελιχώς νά λάβω μέρος, διότι ή Κυβέρνησις δέν έκρινε σχόπι- 
μον νά έπιχοινωνήση επισημότερα μέ τήν Άντιπολίτευσιν, νά τήν διαφώ
τιση επαρκέστερα καί νά ζητήση ευρύτερα τήν συνεργασίαν της. Κανείς 
δέν ήμπορεϊ νά Ισχυρισθή δτι άπό μίαν, οίασδήποτε μορφής, συνεργασίαν 
τών συμφωνούντων στίς γενικές γραμμές τής εξωτερικής μας πολιτικής 
κομμάτων θά έπήρχετο ζημία είς τό Κυπριαχόν ζήτημα. Απεναντίας 
πολλά θά είχε νά ώφεληθή τούτο. Κ αί μόνον περισσότερον θάρρος αν 
ενέπνεεν ή κοινή επισκότνησις καί ή κοινή ευθύνη, μπορούσε τό ζήτημα 
νά είχε τερματισθή έγκαιρότερα καί καλύτερα.

Σήμερα εύρισχόμεθα πρό τετελεσμένου γεγονότος.
°Οποιος γνωρίζει τήν Ιστορία, δέν απογοητεύεται άπό τά τετελεσμένα 

γεγονότα, όταν δέν είναι απολύτως δίκαια, δσες πολιτικές σφραγίδες καί 
αν τά έχουν κυρώσει. Μόνον ή κύρωσις τής ζωής μπορεί νά τά χατα- 
στήση απρόσβλητα. Καί ή ζωή δέν κυρώνει παρά γνηαίας, υγιείς καί γο
νίμους καταστάσεις. Ιδιαίτερα ημείς οί "Ελληνες έχομεν τόσα παραδείγ
ματα άνισχύρων τελικώς, δμως ίσχυροτάτων κατά τήν επιβολήν τους τε
τελεσμένων γεγονότων. Ά ς  μή λησμονούμεν τό μεγαλύτερον παράδειγ
μ α : Πανίσχυρον τετελεσμένον γεγονός τής Ιστορίας, είχε καταλύσει τήν 
ανεξαρτησίαν τού Ελληνικού *Έθνους. Κ αί τήν ίδια στιγμή ή Ελληνική 
φυχή κατέθεσε τήν ακυρωτικήν της ένστασιν:

“Πάλε μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλε δικά μας θάναι ”. Κατά τής πλέ
ον ώμής πραγματικότητος, έπροβάλλετο ή ακυρωτική ένστασις τού θαύ
ματος. Κ αί ή ένστασις έγινε δεχτή άπό τήν Ιστορία, γιατί τό θαύμα, 
δπως ξέρουμεν, επραγματοποιήθη. Κ αί χάρις στό θαύμα εκείνο, εύρισχό
μεθα ελεύθεροι εδώ μέσα.

Τό σημερινό τετελεσμένον γεγονός επήλθε μέ τήν συγχατάθεσιν, έτι
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πλέον: μέ τήν συνεργασία τών νομίμων έχπροσώπων τής Ελληνικής 
Πατρίδος χαί τοΰ Κυπριακού Λαού. Είναι ένα γεγονός διεθνούς συμμα
χικού συνειρμού. Άναμφισβήτητον είναι, δτι έξυπηρετεΐ όλιγώτερον ημάς 
καί περισσότερον τούς συμμαχικούς σκοπούς.

Δέν ξέρω, αν ή αναλογία θά μπορούσε νά είναι εύνοϊκωτέρα, ξέρω, 
δμως, δτι άπό τούς συμμαχικούς αυτούς σκοπούς έχομεν έξαρτήσει 
αυτήν ταύτην σχεδόν τήν υπαρξίν μας.

Γιά τήν κατοχύρωσιν τών σκοπών αυτών, δέν μπορούμε νά άδιαφο- 
ρήσωμεν. Κ αί τούς σκοπούς αυτούς, είς δ σημεϊον περιήλθον τά πράγ
ματα, μόνον ή πιστή εφαρμογή τών συμφωνηθέντων, μόνον ή απρόσκο
πτη έξέλιξις τού τετελεσμένου γεγονότος, μπορεί νά έξυπηρετήση.

Κάμνομεν κατά καθήκον καί κατά συνείδησιν τήν κριτικήν μας. 
Εΰθύναι τής Κυβερνήσεως πολλαί υπάρχουν. Ά λλά διερωτώμαι: Πέραν 
τής αύστηράς κριτικής, πέραν τού τιμίου ελέγχου, πέραν τής διαχωρίσε- 
ως τών ευθυνών, αντιπολιτευτική στάσις, προσλαμβάνουσα σήμερον τήν 
μορφήν αμέσου άντιδράσεως, εις τό τετελεσμένον γεγονός, κατά τί δύνα- 
ται νά ώφελήση; Ά λλά καί κατά τί δύναται νά βλάφη;

“Ας έξετάσωμεν τήν δήμιουργηθείσαν πραγματικότητα, κατά τρόπον 
άπλούστερον καί παραστατικώτερον:

Άπό τά σπλάχνα τής εθνικής οικογένειας, είς τήν ανατολικήν λεκά
νην τής Μεσογείου, λαμβάνει ζωήν άρτιγέννητον νεογνόν ελληνικής, κα
τά μεγάλην ποσολογίαν, όμάδος αίματος.

Τό νεογνόν δέν είναι, ίσως, αρτιμελές. Άλλά τί οφείλει νά πράξη ή Μη
τέρα Ελλάς; Νά τό ρίφη είς τόν Καιάδα, δπως έρριπταν οί αρχαίοι Σπαρ- 
τιάται τά μή αρτιμελή τέκνα των; Νά τό άφήση έκθετον είς τήν βρεφοδό
χον τών Ηνωμένων Εθνών; Θά ήτο άφύσικον καί άπάνθρωπον. Υποχρεω
μένη είναι ή Μητέρα Ελλάς νά τό περιβάλη μέ δλην της τήν στοργήν, νά 
τό περιθάλφη, νά τό γαλουχήση, νά τό άναθρέφη, νά τό άνδρώση, τό ήδη 
πληγωμένον άπό τούς πολλούς εμβρυολκούς, πού τό έτράβηξαν, νεογνόν.

“Ας άρθώμεν είς τό υφος τών περιστάσεων! Κατά γενικήν ομολογίαν, 
σοβαροί κίνδυνοι μάς περιβάλλουν. “Αν δέν χαταλήγαμεν σέ συμφωνίαν, 
ό χ. Πρωθυπουργός είπε μέ δλην τήν επισημότητα τού αξιώματος του, 
δτι θανάσιμοι, απειλούσαν, κίνδυνοι τά γενικά συμφέροντα τής Χώρας. 
Καταλήξαμε σέ συμφωνία. Οί Αρχηγοί τής Άντιπολιτεύσεως, μέ δλον 
τό κύρος των, προμαντεύουν δτι καί πάλιν σοβαροί κίνδυνοι επικρέμα- 
νται. Κινδύνους προσπάθησε ν’ άποτρέφη ό ένας, κινδύνους προσπαθούν 
νά προλάβουν οί άλλοι. “Αρα οί κίνδυνοι ύφίστανται χαί κατά τόν μεν 
χαί κατά τούς δέ!
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Έν μέσω, λοιπόν, τών πανταχόθεν ορατών κ α ί πανταχόθεν όμολο- 
γθυμένων κινδύνων τούτων, τ ί πρέπει νά κάμη ό Έλλην πατριώτης; Τ ί 
άλλο, παρά νά συστήση προσέγγισιν, ομόνοιαν χαί συνεργασίαν, πρός 
άντιμετώπιαιν τών κινδύνων. Μ πορεί νά εσφαλεν έως εδώ ή Κυβέρνησις. 
Ά λλ’ αν έσφαλε, θά πληρώση χ α ί αυτή τά  σφάλματά της. Προτιμώ νά 
τά πληρώσωμεν μαζί της χ α ί εμείς, παρά νά τά πληρώση ή Πατρίς.

Τό δτι προσπάθησεν ή Άντιπολίτευσις νά άνατρέφη την Κυβέρνησιν 
χατά τό παρελθόν, δταν διήρχει ή ανεπαρκής, κ α τ ’ αυτήν, διαχείρισις 
τού ζητήματος, διά ν ’ άποτρέφη κακήν, χατά τάς προβλέφεις της, λύσιν, 
τούτο περιείχε σκοπιμότητα. Άφού, όμως, δέν τό χατώρθωσεν εγκαίρως 
τότε, είναι τώρα αργά νά ώθήση τά πράγματα είς τά άχρα. Προσπάθεια 
ανατροπής τού χθεσινού αποτελέσματος, δέν έχει σήμερα τήν ίδιαν σκο
πιμότητα, πολύ περισσότερον, άφού δέν είναι κατορθωτή κα ί μόνον τήν 
στερέωσιν τής νεοτεύχτου πολιτείας θά δυσχεράνη, μόνον τήν άνασύνδε- 
σιν τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων θά διαταράξη. Μ πορεί νά είναι δι
καιολογημένη ή αμφιβολία, διά τήν εύόδωσιν τών σκοπών τούτων. 
Άλλά τό νά παρεμποδίσωμεν έμείς τήν εύόδωσιν τών σκοπών τούτων, 
καθόλου δικαιολογημένον. Επικαλούμαι τήν προσοχήν τής Άντιπολιτεύ- 
σεως, μήπως, άπό εδώ κα ί πέραν, άρχίζομεν νά διαπράττωμεν έμείς 
σφάλματα, τά οποία αν είναι κακή ή λύσις πού επέτυχεν ή Κυβέρνησις, 
θά τήν καταστήσουν ακόμα χειρότερη. Ή  ευθύνη μας θά είναι βαρεία.

Έγώ, τουλάχιστον, προσωπικώς, έάν δέν μπορώ νά θέσω είς τά χεί
λη τής Ελλάδος πρός τό νεαρόν Κυπριακόν Κράτος τήν ευλογίαν: “Σύ  
εί ό υιός μου ό αγαπητός, έν ώ ηΰδόκησα ”, άλλο τόσο δέ μπορώ νά θέ
σω κα ί τήν κατάραν: “Είσαι άποπαίδι μου χαί σέ αφήνω νά κατα- 
στραφής ”.

Αί δυσχολίαι τής έφαρμογής τού ιδιορρύθμου Κυπριακού Συντάγμα
τος, θά είναι άναμφισβητήτως πολλαί χαί μεγάλαι. Ευπαθές είναι. Ύπο- 
χρεωμένον είναι νά άκροβατήση έπί τεταμένων σχοινιών.

Ά ν  οί κρατούντες τά άκρα τών σχοινιών, δέν είναι καλής πίστεως 
καί άκρας προσοχής, επόμενον είναι ν ’ άνατραπή. Ά λλά τούτο, σήμερον 
ή αΰριον, έφ’ όσον έξακολουθή ή διαίρεσις τού κόσμου καί ή διαφωνία 
τών ισχυρών τής γής, θά είναι χωρίς άλλο καταστροφικόν. Μεθαύριον, 
έάν ό κόσμος γαληνεύαη, μπορεί νά μή είναι. Άλλά έμείς δλοι, τού σή
μερον κα ί τού αΰριον, έχομεν τήν ευθύνην. Έν όνόματι τής κοινής ταύ- 
της ευθύνης τό καθήκον μας διαγράφεται καθαρά. Έάν έμείς έρίζουμε 
κα ί διαφωνούμε περί τής ύπάρξεώς της κ α ί τής τύχης της, βέβαιον είναι 
δτι ή νεαρά Κυπριακή Πολιτεία θά έχη τήν κακήν μοίραν μερικών παι
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διών, που οί γονείς τους παίρνουν διαζύγιο χ α ί τραβά καθένας τό δρόμο 
του. Καθήκον μας είναι, νά μην πάρουμε διαζύγιο, προχειμένου γιά την 
κηδεμονία τής Κύπρου, άλλά νά όμονοήσωμεν μεταξύ μας κα ί νά 
εμ-πνεύσουμε στούς αδελφούς Κυπρίους πνεύμα νομιμοφροσύνης πρός τό 
νέον των καθεστώς, πνεύμα ένότητος χ α ί αισιοδοξίας, πνεύμα έγκαρτε- 
ρήσεως χ α ί πειθαρχίας στούς φυσικούς των αρχηγούς, πού είναι σήμερα 
ό Αρχιεπίσκοπος Μ ακάριος, πρώτον, ό ένδοξος Στρατηγός Γρίβας, δεύ
τερον.

Τό ζήτημα είναι αυστηρότατα, ίερώτατα, εθνικό κα ί σάν τέτοιο πρέ
πει νά τό αντιμετωπίζουμε, μακρυά άπό κάθε κομματικό χρωματισμό, 
άπό κάθε στενό πολιτικό υπολογισμό. Τήν περιωρισμένη ελευθερία τών 
Κυπρίων, ας μή τήν περιορίσωμεν άκόμα περισσότερο εμείς, εμφανιζόμε
νοι, χατά τήν κρίσιμη αυτή καμπή τού βίου των, διηρημένοι χαί πρόθυ
μοι νά τούς διαιρέσωμεν, μεμφιμοιρούντες χαί έτοιμοι νά τούς μεταδώ- 
σωμεν τήν μεμφιμοιρίαν μας. Ενότητα κ α ί αισιοδοξία πρέπει νά τούς 
έμπνεύσωμεν. Νομιμοφροσύνη κα ί δημιουργικότητα, πρέπει νά τούς συμ- 
βουλεύσωμεν.

Λυπούμαι, διότι είμαι υποχρεωμένος νά επαναλάβω, ότι δέν εγκρίνω 
τόν υπερβολικά χαρμόσυνον τόνον πού προσπάθησε νά δώση ή Κυβέρνη- 
σις στήν άντιμετώπιση τού τετελεσμένου γεγονότος τής ήγγυημένης Κυ
πριακής Ανεξαρτησίας. Κ ακά εξετίμησε τίς ιστορικές άντιδράσεις τού 
Ελληνικού λαού. Θέλησε, αν δέν άπατώμαι, νά τού κάμη τονωτική ένε- 
σιν ηθικού. Δέν έχρειάζετο. Ό  Ελληνικός λαός άντλεΐ άπό τίς δυσμένει
ες τής μοίρας περισσότερη πολλές φορές, τόνωσι, παρά άπό τίς εύμένει- 
ες. Είναι λιγώτερο Ηρακλής κα ί περισσότερον Ανταίος. Δέν ήταν νίκη 
μας ή λύσις τού Κυπριακού. Ά λλά τούτο δέν πρόκειται νά κάμφη οΰτε 
τού Κυπριακού στενώτερα, οΰτε τού Ελληνικού ευρύτερα λαού, τό ηθικό. 
Ή  παρουσία τού τουρκικού στρατού στήν Κύπρον τραυματίζει τήν έννοιαν 
τής άνεξαρτησίας, περισσότερο, ίσως, κα ί άπό τάς βρεταννικάς βάσεις.

Ή ταν προτιμότερο νά λείπη χ α ί ό Ελληνικός χαί ό Τουρκικός στρα
τός. Τό επικρατούν, άλλως τε, πνεύμα, είναι ν’ άποσυρθούν άπό όλες 
τίς χώρες οι ξενικοί στρατοί. Ά ν  τούτο επιτευχθή, άφού ή Κύπρος είναι 
άνεξάρτητος, διατί θά παραμένουν ξένοι στρατοί στό έδαφος της; Επίσης 
τό έπιβληθέν προεδρικό ΒΕΤΟ , είναι βαρύτατα άντιφυχολογικό. Άλλοί- 
μονον, άν δΓ  αυτού μόνον συγχρατηθή ή εσωτερική Ισορροπία τής Κυ
πριακής Πολιτείας.

Ά ς  εύχηθώμεν, οΰτε αί στρατιωτικαί δυνάμεις, οΰτε τό προεδρικό 
ΒΕΤΟ  νά χρειασθούν ποτέ εις ουσιαστικά θέματα, άλλά νά παραμείνουν
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άπλοί ασφαλιστικοί τύποι. Έ χ ω  εμπιστοσύνην είς την σύνεσιν κα ί την 
έπιδεξιότητα τοϋ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Ασχέτως, δμως, πρός τάς σοβαράς αύτάς επιφυλάξεις, εκείνο πού 
κατέστη δυνατόν νά έπιτευχθή, δέν επιτρέπεται νά τό καταστρέφωμεν μ έ  
στείρες, άσκοπες, αδικαίωτες αντιδράσεις. Αύτό πού έπετεύχθη, αποτελεί 
την νέαν βάσιν πάσης μελλοντικής έξελίξεως. Ή  ευημερία τής Κύπρου, 
δέν είναι ακατόρθωτη επάνω στη δημιουργηθεϊσα βάσι. Κ α ί αν, όπως 
ελπίζω, δπως πρέπει νά έλπίζωμεν, ή άνθρωπότης δλη ευρη τόν δρόμον 
τής συνεργασίας κα ί τής συνυπάρξεως, αν δλοι οί λαοί τοΰ κόσμου είρη- 
νεύσουν, αγαπηθούν, ευδαιμονήσουν, άπό τή νέα μορφή τοΰ καθεστώτος 
δλων τών λαών, δέν πρόκειται ν’ άποκλεισθή, βέβαια, είς τό μέλλον ό 
λαός τής Κύπρου. Μέ τέτοιο ττνεύμα, μ έ τέτοια προοπτική, άντικρύζω 
τό ζήτημα στή σημερινή του μορφή κ α ί φρονώ, δτι αί τυχόν εΰθΰναι τοΰ 
παρελθόντος δέν πρέπει νά έξασθενίζουν τήν συναίσθησιν τών ευθυνών 
τοΰ παρόντος κα ί τοϋ μέλλοντος, ευθυνών τάς οποίας ΰπέχομεν δλοι μας  
άπό σήμερα κα ί εμπρός.

Έάν ή φήφος μου ήδύνατο νά έξαντληθή μόνον εις τήν έννοιαν τής 
εύοδώσεως τών περαιτέρω σκοπών τής Κυπριακής Πολιτείας, δέν θά 
εδίσταζα νά τήν δώσω ευνοϊκήν. Δηλώ, δμως, δτι άρνοΰμαι νά δώσω  
φήφον, άναγνωρίζουσαν δτι τό έπιτευχθέν άποτέλεσμα άποτελεί θριαμ
βευτικήν νίκην τής Ελλάδος. Α ποτελεί νέαν θυσίαν τής Ελλάδος, ή 
όποία θυσία πρέπει ν’ άξιοποιηθή κα ί εντός τού συμμαχικού μας κύκλου 
κα ί εντός τών Ηνωμένων Εθνών. Θά πρόσθετα κα ί είς τό εσωτερικόν 
τής χώ ρας μας, δπου πλείστα θεμελιώδη θέματα έχουν παραμεληθή».



Επιστολή Νόβα πρός τό Προεδρείο

Ό  Νόβας στήν προηγούμενη άγόρευσή του τής Ξ Γ  Συνεδρίασης καί 
ενώ συζητιόταν πρόταση δυσπιστίας κατά τής Κυβερνήσεως, έκαμε πρό
ταση νά τιμηθούν οί νεκροί καί οί έπιζήσαντες αγωνιστές τοΰ ίεροΰ Κυ
πριακού άγώνα.

Επειδή ή Κυβέρνηση δέν έδωσε τή δέουσα σημασία στήν πρότασή του 
αναγκάσθηκε καί έστειλε επιστολή πρός τό Προεδρείο, τήν οποία ό Προ
εδρεύουν τοΰ Σώματος Α' Αντιπρόεδρος Β. Βασιλικός τήν άνήγγειλε ώς 
εξής στήν επομένη ΞΔ' Συνεδρίαση τής 4ης Μαρτίου 195952.

«Κύριοι βουλευταί, ό βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Γ . Αθανασιά- 
δης-Νόβας άπέστειλε τήν εξής επιστολήν:

Κύριε Πρόεδρε,
Όμιλήσας κατά τήν συνεδρίασιν τής 28ης Φεβρουάριου επί τοΰ Κυ

πριακού ζητήματος, έκαμα είς τήν αρχήν τής ομιλίας μου τήν εξής πρό- 
τασιν:

“...Τ ό  πρώτον χρέος τής Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι, νομίζω, νά 
στρέφη τήν σκέφιν της πρός τούς ηρωικούς νεκρούς τού ιερού τούτου 
άγώνος κα ί νά τιμήση εύλαβώς τήν μνήμην των, άγλαΐζουσα αυτήν μ έ  
τόν άρμόζοντα φωτοστέφανον, ώ ς επίσης νά τιμήση κ α ί τόν άθλον των 
έπιζησάντων αγωνιστών τού Κυπριακού Λαού, είς τάς θυσίας τών όποι
ων οφείλεται ή ακατάβλητος κ α ί νικηφόρος διεκδίκησις τής ελευθερίας. 
Θέλω νά πιστεύω ότι διέφυγε τής προσοχής τής Κυβερνήσεως κα ί δέν 
επρότεινεν αυτη ευθύς εξ  αρχής τήν άπόδοσιν τών δικαίων τούτων 
τιμών. Νομίζω, κ. Πρόεδρε τής Βουλής, ότι κα ί τήν στιγμήν αυτήν δέν 
είναι άργά νά έκπληρώση τό Σ ώ μ α τό όφειλόμενον χ ρ έο ς ...”

Δυστυχώς δέν εδόθη είς τήν πρότασίν μου ή δέουσα προσοχή κα ί 
ούτως ή Εθνική Αντιπροσωπεία παρέλειφε νά άποτίση τόν όφειλόμενον 
φόρον τιμής πρός τούς ήρωας εθνικού άγώνος, τόν όποιον ολόκληρον τό
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Έθνος είχεν εγκρίνει κ α ί είχεν ενθαρρύνει κ α θ ’ δλην του την διάρκειαν.
Δεν είναι επιτρεπτόν νά καλύφωμεν μέ σιωπήν, τερματισθέντος τοΰ 

άγώνος, τάς θυσίας εκείνων τούς οποίους κα ί άπό τοΰ βήματος τής 
Βουλής πολλάχις κα ί καθημερινώς διά τής σάλπιγγος τής Εθνικής Ρ α
διοφωνίας παρωτρύναμεν, άν χαί δέν είχον τοιαύτην ανάγκην, είς συνέ- 
χισιν τών άθλων των. Πιστεύω δτι μ ία τοιαύτη παράλειφις θά επηρεάση 
δυσμενώς τό πατριωτικόν αίσθημα, είς στιγμήν μάλιστα έξαιρετικώς 
εύαίσθητον.

Έθεώρησα χρέος μου νά ΰπομνήσω πρός υμάς τό θέμα, βέβαιος ών 
δτι θά έκτιμήσητε δεόντως τοΰτο χαί θά σκεφθήτε περί τοΰ καταλλήλου 
τρόπου επανορθώσεως.

Μέ πολλήν τιμήν χαί φιλίαν
Γ . Άθανασιάδης-Νόβα<^2Λ».

Αμέσως μετά τήν ανάγνωση, τόν λόγο πήραν ό Αντιπρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως Π. Κανελλόπουλος, ό Σ . Μαρχεζίνης χαί ό Σ . Κωστό- 
πουλος, οί όποιοι είπαν:

Π. Κανελλόπουλος (Άντ. Κυβερν.). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελ
φοι, ή Κυβέρνησις χαί ολόκληρος ή Βουλή, είμαι βέβαιος, δτι συνεμερί- 
σθη τά αισθήματα, τά όποια διηρμήνευσεν ό αξιότιμος συνάδελφος χ. 
Ά θανασιάδης-Νόβας, αισθήματα βαθυτάτης τιμής πρός τούς άγωνιστάς 
τής Κύπρου κα ί αισθήματα βαθυτάτης εύλαβείας χαί ευγνωμοσύνης πρός 
τήν μνήμην εκείνων, οί όποιοι έπεσαν. Έάν εσημειώθη παράλειφις, ας  
μοΰ έπιτραπή νά είπω, δτι ή παράλειφις δέν είναι δυνατόν νά συνδυασθή 
πρός οίανδήποτε ευθύνην τής Κυβερνήσεως. Ή  συζήτησις ήτο συζήτησις 
ή οποία έγένετο επί τή βάσει προτάσεως μομφής, στραφείσης κατά τής 
Κυβερνήσεως χαί επομένως τήν πρωτοβουλίαν δ ι’ οίανδήποτε έκδήλωσιν, 
δέν ήτο δυνατόν νά έχη ή Κυβέρνησις, κατά τής οποίας έστρέφετο ή 
μομφή. Έν πάση περιπτώσει, είμαι βέβαιος, δτι ολόκληρος ή Βουλή συ- 
νεμερίσθη, κ αθ ’ ήν ώραν ό άξιότιμος κύριος συνάδελφος προέφερε τάς 
ωραίας κα ί εμπνευσμένας φράσεις του, τά αισθήματα τά όποια έξέφραζον 
αί φράσεις αύταί. Ή  Βουλή ολόκληρος ήτο σύμφωνος μαζί του, χωρίς 
νά είναι ανάγκη νά διατυπωθή ειδική πρότασις κ α ί νά γίνη ειδική έκδή- 
λωσις (Χειροκροτήματα).

Σ. Μαρχεζίνης. Είμαι εντελώς σύμφωνος μέ δσα είπεν ό κ. Άντιπρό-
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εδρος τής Κυβερνήσεως. Διευκρινίζω άπλώς τό εξής. "Οτι δέν ήτο θέμα 
πρωτοβουλίας εξ  οίασδήποτε πλευράς. Διότι φρονώ αυτονόητον, ότι ή 
Βουλή τών Ελλήνων, χωρίς εξαίρεσιν, άναμφισβητήτως άποτίει φόρον 
τιμής είς τούς εξαιρετικούς άγωνιστάς τής Κύπρου. Δέν υπήρχε, λοιπόν, 
θέμα πρωτοβουλίας ούτε τής Κυβερνήσεως, ούτε τής Άντιπολιτεύσεως. 
Άπό τοιαΰτα αισθήματα κυριαρχείται ολόκληρος ή Βουλή.

Σ . Κωστόπουλος. Ασφαλώς άπετέλεσε μίαν παράλειφιν άπό μέρους 
τής Κυβερνήσεως τό γεγονός, ότι κατά  τήν πρώτην συνεδρίασιν, ότε 
πολλά μέλη της ώμίλησαν, δέν έξήρον είς όν βαθμόν δηλοΐ κα ί ή Ιδία 
Κυβέρνησις σήμερον ότι αισθάνεται, τόν ρόλον κα ί τήν συμβολήν τού 
Κυπριακού λαού είς τήν όλην ΰπόθεσιν τού Κυπριακού άγώνος. 
Λυπούμαι, διότι ό κ. Άθανασιάδης-Νόβας απουσιάζει, κα ί ώς εκ τούτου 
είμαι υποχρεωμένος νά άναλάβω τήν ΰπεράσπισίν του, άλλά δέν ώμίλη
σε ν εδώ ώς Ακαδημαϊκός. Άντιθέτως, έκαμε μίαν πράξιν πολιτικήν, τήν 
οποίαν, είμαι βέβαιος, ότι κα ί ή παράταξις εκείνη, ή οποία πρό ολίγου 
τόν έχαρακτήρισεν άκαδημαϊκόν, ώς έάν ή ίδιότης αυτη νά άπετέλει ένα 
μειονέκτημα, τήν συμμερίζεται, διότι εξέφραζεν ολοκλήρου τής Βουλής 
τήν γνώμην διά τούς άγώνας κ α ί τάς θυσίας τού Κυπριακού λαού».

Ή  συζήτηση έκλεισε μέ τήν παρέμβαση τοΰ Προεδρεύοντος Α' Αντι
προέδρου Β . Βασιλικού, ό όποιος ειπε:

«Είμαι βέβαιος ότι διερμηνεύω τά αισθήματα όλων τών συναδέλφων 
άποτίων φόρον τιμής κα ί ευγνωμοσύνης πρός τούς άγωνιστάς τής Κύ
πρου, οί όποιοι έθυσιάσθησαν υπέρ τού ιδεώδους τής ελευθερίας.

Πολλοί βουλευταί. Μάλιστα, μάλιστα.
Προεδρεύων Α' Αντιπρόεδρος κ. Β. Βασιλικός. Π αρακαλώ νά τηρηθή 

ενός λεπτού σιγή είς μνήμην τών πεσόντων Κυπρίων Αγωνιστών.
(Εγείρονται άπαντες οί κ.κ. βουλευταί κ α ί τηρείται σιγή ενός λεπτού 

είς μνήμην τών πεσόντων Κυπρίων άγωνιστών)53».
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Περί καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας

Στή συζήτηση έπί τής αρχής καί τών άρθρων τοΰ σχεδίου Νόμου 
«περί τροποποιήσεως τοΰ νόμου 671/1943», «περί καταστατικού Χάρτου 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος» καί συγκεκριμένα στήν ΠΕ' Συνεδρίαση 
τής 16ης Απριλίου 195954, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας πήρε τό λόγο καί 
είπε:

«Κύριοι Βουλευταί, μετά τήν βελτίωσιν τήν οποίαν έπήνεγχεν ή Κυ- 
βέρνησις είς τό υπό χρίσιν σχέδιον, νομίζω ότι δέν δικαιούμαι νά άρνηθώ 
τήν φήφισίν του. Βεβαίως δέν είναι εύχάριστον ότι ένα θέμα τοιαύτης 
σημασίας είσάγεται κατεσπευσμένως πρός ρύθμισιν. Θά έπρεπε τό νομο
σχέδιον αυτό νά έχη μελετηθή περισσότερον κα ί νά συζητηθή έν τή 
αιθούση ταύτη άνετώτερον. Ή  αδικαιολόγητος όμως διένεξις ή οποία 
έξέσπασεν είς τούς κόλπους τής εκκλησίας ήγαγε τήν Κυβέρνησιν είς τήν 
φήφισιν τού υπό χρίσιν σχεδίου.

Ή  δημιουργηθεϊσα διένεξις, απειλούσα πολύ μεγαλυτέρας ζημίας έάν 
παρετείνετο κα ί διηυρύνετο, κατέστησεν άναπόδραστον τήν έπέμβασιν τής 
πολιτείας κα ί μάλιστα άναποφεύχτως έσπευσμένην.

Ευρεΐα συζήτησις έπί τού όλου Εκκλησιαστικού θέματος δέν εύχεραί- 
νεται ούτε φυχολογικώς ούτε πραχτικώς, ύφ’ οϋς όρους κα ί πρός οΰς 
σκοπούς υπεβλήθη τό παρόν νομοσχέδιον. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι, 
όπως όλοι οί ζώντες οργανισμοί, έτσι κ α ί ό οργανισμός τής έκκλησίας 
μας έμφανίζει νοσηρά συμπτώματα. Ταύτα άλλωστε έπρόχειτο νά θερα- 
πεύση ό παρασκευαζόμενος καταστατικός χάρτης. Δ ιά τά νοσηρά ταύτα 
συμπτώματα δέν είναι ανεύθυνος κα ί ή Πολιτεία ακόμη, όχι τόσον διότι 
δέν ένδιεφέρθη διά τά τής έκκλησίας όσον διότι, ένδιαφερθεϊσα δ ι ’ αυτά, 
τά έζημίωσεν αντί νά τά ώφελήση. Κ α ί μόνον ή έπεκταθεϊσα είς τήν 
έχχλησιαστιχήν νομοθεσίαν ανεξάντλητος πολυνομία, έβλαφε σοβαρώς 
τήν όλην λειτουργίαν τού Εκκλησιαστικού Όργανισμού.
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Ό  σύνδεσμος μεταξύ Εκκλησίας κ α ί Πολιτείας είναι παλαιότατος, 
χρονολογούμενος άπό τής εποχής τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, αί δέ με
ταξύ των σχέσεις ΰφίσταντο πάντοτε μεταβολάς κ α ί διακυμάνσεις, άνα- 
λόγως τών πολιτικών κ α ί κοινωνικών περιστάσεων. Διότι μεγάλη ή μι
κρά σύγκρουσις μεταξύ τών ιερών κανόνων τής Εκκλησίας κα ί τών Νό
μων τής Πολιτείας ήτο εκ τών πραγμάτων αναπόφευκτος. Οί ιεροί κα
νόνες είναι σταθεροί κα ί αμετάβλητοι διά πολλούς αιώνας, ενώ οί Νόμοι 
τής Πολιτείας άναγκαστικώς πρέπει νά μεταβάλλωνται διά νά εξυπηρε
τούν τάς ζώσας κα ί μεταβαλλομένας άνάγκας τής κοινωνίας. Καθώς 
γνωρίζετε, μόνον τού Ιουστινιανού ή Νομοθεσία είχε συνταυτισθή σχεδόν 
πλήρως, μ έ τούς Ιερούς Κανόνας τής Εκκλησίας.

Ή  εκκλησία τού ελευθέρου Βασιλείου τής Ελλάδος είχε τήν ατυχίαν 
νά γίνη αυτοκέφαλος κ α ί νά άποκτήση τόν βασικόν της οργανισμόν άπό  
τού 1833 επί 'Όθωνος, άντιβασιλεύοντος τού Μάουερ, ό όποιος ήτο άρι- 
στος επιστήμων κ α ί θερμός φιλέλλην, άλλά, μή ών ορθόδοξος κα ί μή 
κατέχων τό άληθές πνεύμα τής ορθοδοξίας, ενισχυόμενος δέ κα ί άπό τάς 
θεωρίας τού Θεοκλήτου Φαρμακίδη, έπηρεάσθη άπό τούς διέποντας τήν 
Βαυαρίαν κα ί τήν Ρωσσίαν δεσποτικούς εκκλησιαστικούς Νόμους, τούς 
οποίους μετεφύτευσεν άμελετήτως είς τό Ιδικόν μας έδαφος. Μ ετά τήν 
Έπανάστασιν τού 1843, είς τό Σύνταγμα τού 1844 διετυπώθησαν όρθώς 
τά άφορώντα τήν Θρησκείαν άρθρα, κατεβλήθησαν δέ περαιτέρω προ- 
σπάθειαι διά τήν κανονικήν διευθέτησιν τού Εκκλησιαστικού ζητήματος. 
Αύται κατέληξαν είς τήν άποκατάστασιν τών σχέσεων μ έ τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον κ α ί τήν υπό τούτου έκδοσιν τού περιωνύμου «Συνοδι
κού Τόμου» τού 1850, διά τού όποιου άνεγνωρίζετο τό αυτοκέφαλου τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος. Ιδιαιτέρω ς πρέπει νά ύπομνησθή είς τό ση- 
μεΐον τούτο τό γεγονός ότι ή άπόσχισις τής Ελληνικής Εκκλησίας άπό  
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον εχρηαιμοποιήθη ώς επιχείρημα δικαιολο
γούν κα ί τήν άπόσπασιν τών Όρθοδόξων Εκκλησιών τών άλλων Βαλκα
νικών Χωρών.

Μ ετά ταύτα διά τών Νόμων Σ' κ α ί ΣΑ' τού 1852 έρυθμίσθη ή Διοί- 
κησις τής Εκκλησίας. Κ α ί μολονότι διετηρήθησαν αί άντικανονικαί εν 
πολλοϊς θεμελιώδεις βάσεις τού Μάουερ, εν τούτοις οί Νόμοι ούτοι 
ίσχυσαν έπ ί μακράς δεκαετηρίδας.

Ή  ενεργός επέμβασις τής Πολιτείας είς τά τής εκκλησίας, φθάσασα 
μέχρις υποταγής τής δευτέρας είς τήν πρώτην, ή καθιέρωσις τής τα
κτικής Ίεράς Συνόδου, ή οποία άντίκειται είς τούς Ιερούς Κανόνες, ό 
επίσης άντικανονικός διορισμός Κυβερνητικού Επιτρόπου, ό όποιος διά
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πολλά έτη ήτο πανίσχυρος διότι άνευ τής υπογραφής του ούδεμία 
Πράξις τής Ίεράς Συνόδου ήτο έγκυρος, δέν δύναται νά λεχθή δτι άπέ- 
βησαν πρός τό συμφέρον τής εκκλησίας.

Γενναία κα ί φωτεινή προσπάθεια έναρμονίσεως τών εκκλησιαστικών 
Κανόνων κα ί τών Πολιτειακών Νόμων άπετέλεσεν ό Νόμος τοΰ 1923, ό 
όποιος δμως, δυστυχώς, ΐσχυσεν επί βραχύ διάστημα, καταργηθείς τό 
1925 υπό τής Δικτατορίας τοΰ Παγκάλου.

Ή  Εκκλησία έπάλαιεν εκτοτε διά ν’ απόκτηση μόνιμον Καταστατικόν  
Χάρτην συμφωνούντα δσον ένεστι μ έ τούς Ιερούς Κανόνας κα ί τήν 
άρχαίαν παράδοσιν. Τά τελευταία γεγονότα επισπεύδουν τήν λύσιν.

Άναμφισβήτητον είναι δτι τά κυριώτερα επίμαχα θέματα είς τά  όποια 
ώφείλετο ή ρήξις τής Ίεράς Συνόδου ρυθμίζονται διά τής παραγράφου 1 
τού άρθρου Μόνου τού παρόντος νομοσχεδίου ριζικώς κα ί δημοκρατικώς, 
καθιερωμένου δχι μόνον τοΰ άμεταθέτου τών Μητροπολιτών άλλά κα ί 
νέου τρόπου εκλογής αυτών υπό τής Όλομελείας τής Ιεραρχίας. Ταύτα 
συνάδουν κα ί πρός τούς Ιερούς Κανόνας, νομίζω δέ, δτι εγκρίνονται ύφ’ 
ολοκλήρου τής Βουλής.

Άπό άπόφεως κοινοβουλευτικής κα ί ευρύτερα πολιτειοκρατικής δέν 
είναι βεβαίως ορθόν νά ρυθμίζωνται διά διαταγμάτων τόσον σοβαρά θέ
ματα, πλήν δμως γεγονός είναι δτι τήν “κ α τ ’ οικονομίαν» εσπευσμένην 
ρύθμισιν επιβάλλουν κίνδυνοι ορατοί κα ί καιροί “ου μενετοί”.

Μερικά εκ τών άρθρων τού Καταστατικού Χάρτου, διά πολλούς λό
γους, άσύμφορον θά ήτο πράγματι νά κριθούν υπό τής Βουλής. Τό νά 
παρασύρουν κα ί άλλα είς παρομοίαν ρύθμισιν είναι μέχρις ενός σημείου 
φυσικόν. Θά ήτο εύκταϊον νά είχε γίνει έκκαθάρισις κ α ί νά μήν άφεθή 
δπως ό όγκος κανονισθή διά διαταγμάτων. Έάν δμως κα ί τήν στιγμήν 
αύτήν δέν είναι δυνατός ό διαχειρισμός, προσωπικώς εγώ θά έπροτίμων 
άπό τήν διαιώνισιν τήν διά διαταγμάτων εξ  ολοκλήρου ρύθμισιν.

Ή  Κυβέρνησις άπήλειφε τό “μετά σύμφωνον γνώμην ”. Δέν θά δια
φωνήσω. Άλλά κα ί άν παρέμενε τό “μετά σύμφωνον γνώμην”, δέν θά 
είχον ανησυχίας, διότι πιστεύω δτι ή Ιεραρχία διέπεται σήμερον άπό  
πνεύμα νεωτεριστικόν κα ί επιθυμεί τόν εκσυγχρονισμόν τής Εκκλησίας. 
Εκείνο δμως τό όποιον κυρίως θά έκαμε νά συμφωνήσω κα ί είς τό “μ ε
τά σύμφωνον γνώμην” είναι ή πεποίθησίς μου δτι πρέπει τήν αυτοτέλει
αν κα ί τήν αυτονομίαν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας νά τήν σεβώμεθα 
αύστηρώς εμείς εδώ, άν θέλωμεν νά τήν σέβωνται κα ί οπουδήποτε 
αλλού. Θά ήτο εγκληματικόν νά κλονίζωμεν ήμεΐς οί ίδιοι τούς άκρο- 
γωνιαίους λίθους τών θεμελίων τής Όρθοδοξίας. Έ π ’ αυτών κα ί μόνον
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όφείλομεν νά στηρίξωμεν πάσαν προσπάθειαν έποιχοδομήσεως, έάν θέλω- 
μεν νά διατηρήσωμεν άλώβητον την μεγάλην αυτήν κληρονομιάν τών 
Πατέρων μας».

Στά δσα είπε ό Νόβας, παρενέβησαν οί Σ . Κωστόπουλος, Γ . 
Πλατής καί Σ . Στεφανόπουλος. Έ τσ ι ή συζήτηση έξελίχθηκε καί εκλει- 
σε ώς εξής:

«Σ. Κωστόπουλος. Κύριε συνάδελφε, καίτοι συμμερίζομαι τάς από
ψεις σας θέτω υπό την χρίσιν σας τήν έξης έπιφύλαξιν. Είμαι εναντίον 
τής διατυπώσεως “μετά σύμφωνον γνώμην”, διότι δ ι ’ αυτού τοΰ τρόπου 
δημιουργεϊται ένα Κογχορδάτον ξένον πρός τήν Όρθοδοξίαν.

Έάν εμμείνωμεν εις τήν διατύπωσιν “μετά σύμφωνον γνώμην” τότε, 
μειώνομεν τό χΰρος τής Έχχλησίας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριοι βουλευταί, συζητοΰμεν ένα θέμα τό 
όποιον δέν υπάρχει.

Εϊπον προηγουμένως ότι θά πρέπει νά γίνεται μετά προσοχής πάσα  
έπέμβασις τής Πολιτείας διά νά δίδωμεν τήν εντύπωσιν ότι σεβόμεθα 
τάς παραδόσεις, τήν αυτονομίαν χαί τήν αυτοτέλειαν τής Έχχλησίας.

Γ . Πλατής. Επιτρέπετε, χύριε συνάδελφε, μίαν διακοπήν;
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ευχαρίστως.
Γ . Πλατής. Έ φ ’ όσον υποστηρίζετε, κύριε συνάδελφε, τό “μετά σύμ

φωνον γνώμην” τής Ιεραρχίας, ποία θά είναι τότε ή άνάμιξις τοΰ Όρθο- 
δόξου πληρώματος είς τήν διοίκησιν τής Έχχλησίας; Γνωρίζετε καλώς 
ότι χαί ή μαχρά εκκλησιαστική παράδοσις χαί οί κανόνες επιβάλλουν τήν 
συμμετοχήν τού λαϊκού στοιχείου είς τά  τής εκκλησιαστικής διοικήσεως, 
σήμερον όμως δέν μετέχει ό λαός ούτε καν είς τήν εκλογήν τών ενο- 
ριακών συμβουλίων.

Οΰδέν δικαίωμα έχομεν νά άπεμπολήσωμεν κεκτημένα δικαιώματα  
τού χριστεπωνύμου πληρώματος. Είναι επιβεβλημένον συνεπώς, νά δια
γραφή τό “μετά σύμφωνον γνώμην” ώστε ό λαός διά τών υπό τού Κ οι
νοβουλίου ψηφιζομένων νόμων νά μετέχη είς τά τής Εκκλησίας. Τούτο 
άλλως τε ισχύει κ α ί σήμερον.

Σ. Στεφανόπουλος. Επειδή ΰπεστήριξα τό “σύμφωνον γνώμην” είς 
περίπτωσιν κατά  τήν οποίαν θά επιμείνη ή Κυβέρνησις είς τά Β. Δ ια
τάγματα, είμαι υποχρεωμένος, άφ ’ ής στιγμής ή Κυβέρνησις άπήλειψεν 
αυτά, χωρίς νά άπαλείψη τά Β. Δ ιατάγματα, νά εΐπω τούτο, ότι είς πε- 
ρίπτωσιν κατά τήν οποίαν θά υπάρξη μ ία άντίθεσις, άλλως τε ό κ.
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Υπουργός ώμίλησε περί άντιθέσεως μεταξύ Κυβερνήσεως χα ί Εκκλη
σίας, θά ήρχετο ώ ς διαιτητής ή Εθνική Αντιπροσωπεία* Κονκορντάτουμ 
δέν έχει χαμμίαν σχεσιν μ έ τήν Όρθόδοξον Εκκλησίαν, άλλά μ έ τήν 
Καθολικήν. Έ χει είναι τελείως διαχωρισμένη ή Εκκλησία άπό τήν Π ο
λιτείαν. Ή  παρατήρησις τοΰ κ. συναδέλφου περί συμμετοχής τοΰ λαϊκού 
στοιχείου είναι άπολύτως βάσιμος, τό λαϊκόν δέ εκπροσωπείται είς τήν 
αίθουσαν αύτήν. Έάν, λοιπόν, δέχεσθε, άφ ’ ενός, νά άποξενωθήτε τοΰ 
δικαιώματος αυτού κα ί νά τό μεταβιβάσητε είς τήν Κυβέρνησιν διά Β. 
Διαταγμάτων καί, άφ ’ ετέρου, όμιλεϊτε περί λαϊκού στοιχείου, εύρίσκε- 
σθε εν προφανεϊ άντιρρήσει. Είμαι σύμφωνος μαζί σας δτι τά θέματα 
αυτά πρέπει νά έλθουν ενώπιον τής Βουλής διότι ή Εκκλησία μόνον κ α τ ’ 
αυτόν τόν τρόπον θά ήμποροΰσε νά ύποστηριχθή, ενώ άλλως μένει άπρο- 
στάτευτος.

Ήμεΐς θά ήτο δυνατόν, ώς έκπροσωπούντες τόν Ελληνικόν λαόν, νά 
έλθωμεν ώς έν είδος διαιτητού. Α ι’ αύτό έπέμεινα κα ί επιμένω δτι θά 
άπαλείφωμεν τά Β. Δ ιατάγματα ή, έάν τά δεχθώμεν, πρέπει νά δε- 
χθώμεν κα ί τήν σύμφωνον γνώμην τής Εκκλησίας.

Γ . Πλάτης. Κ αί διά τών διαταγμάτων εμμέσως ό λαός άποφασίζει.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Λυπούμαι, διότι, δέν δύναμαι νά διευκρινίσω 

περισσότερον τάς σκέφεις μου.
Νομίζω δμως δτι δέν θά ύπάρξη διαφωνία μεταξύ Κυβερνήσεως χαί 

Εκκλησίας.
Πολύ όρθώς είπεν ό χ. Στεφανόπουλος δτι τό ίδιχόν μας καθεστώς 

είναι διάφορον άπό τό καθεστώς τών άλλων Εκκλησιών.
Ή  ίδική μας Εκκλησία πλησιάζει περισσότερον πρός τήν Αγγλικήν 

Εκκλησίαν. Έάν δμως έφαρμόσωμεν δλους τούς δημοκρατικούς δρους οί 
όποιοι εφαρμόζονται είς τήν Αγγλίαν τότε θά φθάσωμεν είς ύπερβολάς. 
Διότι είς τήν Αγγλίαν πολλάχις α ί συζητήσεις είς τήν Βουλήν εισέρχο
νται άκόμη κα ί είς ζητήματα λειτουργείας κα ί είς λεπτομερειακά ζητή
ματα τών Εκκλησιών. Αύθαίρετον κα ί αύτόβουλον έπέμβασιν τής Πολι
τείας μας είς τά τής Διοιχήσεως τής Εκκλησίας δέν θά τήν συνεβούλευα 
ποτέ.

Διότι ένα ίδιχόν μας κακόν προηγούμενου δέν δυνάμεθα νά προβλέ- 
φωμεν όποιας χειρίστας συνέπειας θά ήδύνατο νά έχη είς άλλας ορθοδό
ξους ποίμνας. Ό  νοών νοήτω...

Τά θέματα τής Εκκλησίας πρέπει νά τά διαχειριζώμεθα πάντοτε μ έ  
καθαράν χαρδίαν, χαί δή μέ πνεύμα ειλικρινούς άφοσιώσεως είς αύτήν 
χαί εύσυνειδήτου εχτιμήσεως τού ύφηλού της προορισμού. Εΰχολον είναι
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νά χρημνίζωμεν άλλά δύσχολον νά οίχοδομώμεν.
Ή  Κυβέρνησις επωμίζεται βεβαίως βαρεΐαν ευθύνην άναλαμβάνουσα 

τόν διά Βασιλιχών Διαταγμάτων χαθορισμόν σπουδαιοτάτων άρθρων τοΰ 
Καταστατικού Χάρτου τής Έχχλησίας. Εύχομαι νά συνταχθούν ταύτα 
χατά τόν όρθότερον χα ί λυσιτελέστερον τρόπον. Έάν τούτο δέν έπιτευχθή 
εις ικανοποιητικόν βαθμόν παρούσα θά είναι πάντοτε ή Βουλή όχι μόνον 
διά νά έλέγξη τήν Κυβέρνησιν άλλά διά νά επιδίωξη μ έ όσα μέσα τής 
παρέχονται τήν διόρθωσιν τών Διαταγμάτων.

Έ π ί τού παρόντος προέχει ή άνάγχη νά φράξωμεν τό ρήγμα πού προ- 
εχλήθη ώς μή έδει εντός τής Έχχλησίας χωρίς νά άνοίξωμεν άλλο 
ρήγμα μεταξύ Έχχλησίας χαί Πολιτείας.

Ύπό τήν έννοιαν αυτήν θά φηφίσω υπέρ τού νομοσχεδίου 'ιχανοποιών 
χαί τήν πολιτικήν άλλά πρό παντός τήν θρησκευτικήν μου συνείδησιν».



Περί συστάσεως Όργανισμοΰ Λιμνοθαλάσσης Μεσολλογίου- 
Αίτωλικοΰ.

Επειδή τό θέμα συμπίπτει νά είναι τοπικό μέ αρκετό ενδιαφέρον γιά 
τά στοιχεία πού παρατίθενται στήν έφ’ άπαξ συζήτηση έπί τής αρχής, 
τών άρθρων καί τοϋ συνόλου τοϋ σχεδίου Ν .Δ. «περί συστάσεως Όργα- 
νισμοϋ συνεργατικής έκμεταλλεύσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου- 
Αίτωλικοϋ» θά συμπεριλάβουμε καί τήν εισήγηση τοΰ Μεσολογγίτη βου
λευτή τής πλειοψηφίας Π. Σταυρόπουλου, ό όποιος είπε :

«Κύριοι βουλευταί. Τό συζητούμενον σχέδιον Ν. Δ. άφορά τήν σύ- 
στασιν ενιαίου συνεταιρισμού έκμεταλλεύσεως τής λιμνοθαλάσσης Μεσο
λογγίου- Αίτωλικού. Ή  λιμνοθάλασσα Με σολ ο γγίο υ-Αίτωλικού είναι μία 
εκ τών πλέον άξιολόγων ίχθυοτροφικών περιοχών τής χώρας. 'Εχει 
έκτασιν 180.000 περίπου στρεμμάτων, ή δέ έτησία παραγωγή της μ έ τό 
ήδη έφαρμοζόμενον σύστημα αλιείας ανέρχεται είς 1.100.000 κιλά περί
που ιχθύων. Ή  εκμετάλλευσις τής λιμνοθαλάσσης διενεργεϊται κατά  δύο 
τρόπους: Πρώτον διά τών ιχθυοτροφείων κα ί δεύτερον διά τής ελευθέρας 
αλιείας. Τό δικαίωμα τής ελευθέρας αλιείας ανήκει άνευ οιασδήποτε 
πρός τό Δημόσιον ύποχρεώσεως είς τούς είς αυτήν άσχολουμένους κ α ί εξ  
αυτής αποζώντας κατοίκους Μεσολογγίου κα ί Αίτωλικού, ό αριθμός τών 
όποιων ανέρχεται είς τούς 600 περίπου.

Ό  τρόπος κατά τόν όποιον διενεργεϊται ή ελευθέρα αλιεία είς τήν εν 
λόγω περιοχήν, άπετέλεσε πάντοτε τήν ανάγκην τής έξευρέσεως μιας λύ- 
σεως ε π ’ ώφελεία κα ί τών άλιέων κα ί τών συμφερόντων τών δύο πόλε
ων, άλλά κα ί γενικώτερον τής Εθνικής Οικονομίας. Πρός χάριν αυτών 
τούτων τών ελευθέρων άλιέων επιτρέπεται σήμερον υπό διαφόρους μορ- 
φάς ή εκμετάλλευσις τής λιμνοθαλάσσης κ α θ ’ όλον τό έτος. Ή  δέ επι
κρατούσα δυστυχία είς τήν τάξιν αυτήν, ύπεχρέωνε περιοδικώς τό Κ ρά
τος είς τήν παραχώρησιν νέων προνομίων, τά όποια, ενώ πρός στιγμήν 
επέφερον μικρά τινα άνακούφισιν, παραλλήλως συνετέλουν είς τήν μείω- 
σιν τής παραγωγής κα ί άπέβαινον εν τελευταία αναλύσει είς βάρος
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αυτών τούτων τών άγωνιζομένων διά την άπόκτησίν των ελευθέρων 
άλιέων.

Ή  χατάστασις αυτή δέν ήτο δυνατόν νά συνεχισθή. Ή  κ α θ ’ ημέραν 
αύξανομένη άθλιότης τών ανθρώπων αυτών επέβαλε την έξεύρεσιν μιας 
ριζιχής λύσεως. Εις τό παρελθόν πολλοί πειραματισμοί έγένοντο. Άλλά 
άπαντες άπέτυχον. Κ α ί ή χτηθεϊσα πείρα μάς ώδήγησεν είς τήν μόνον 
εναπομείνασαν λύσιν: Είς τήν παραχώρησιν, δηλαδή τής έκμεταλλεύσε- 
ως όλοχλήρου τής λιμνοθαλάσσης Μεσολλογίου-Αίτωλιχοϋ είς τό σύνο- 
λον τών ελευθέρων άλιέων χαί ίχθυεργατών. Δ ιά τόν τρόπον αυτόν κα 
θίσταται απολύτως δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν μέθοδοι χα ί μέσα αλιείας 
έπιτρέποντα μίαν άρτίαν ίχθυοτροφιχήν έχμετάλλευσιν.

Τά πλεονεκτήματα τού συστήματος τούτου είναι πράγματι τεράστια. 
Ούτω, ή παραγωγή θά αύξηθή σημαντικότατα, διότι χατά τήν περίοδον 
τής εσοδείας δέν θά παρεμποδίζεται ή είσοδος τών ιχθύων είς τήν λιμνο
θάλασσαν κα ί δέν θά συλλαμβάνονται υπό τών ελευθέρων άλιέων -βάσει 
τών σημερινών δικαιωμάτων τω ν- είς ακαταλλήλους έποχάς, ίχθείς 
ισχνοί κ α ί μή ανεπτυγμένοι ελάχιστης εμπορικής αξίας. Ή  παραγωγή  
επίσης θά αύξηθή, διότι θά έπιτραπή ή πρός χάριν αυτών τούτων τών 
άλιέων άπαγορευομένη σήμερον διά δικτύων άλιεία κα ί ούτω θά επιτυγ
χάνεται πληρέστερον ή εξαλίευσις τής λιμνοθαλάσσης.

Διά τοΰ συστήματος τούτου θά εχωμεν άφ ’ ενός μέν αύξησιν τής πα
ραγωγής, τήν όποιαν ύπολογίζωμεν είς ποσοστόν άνω τού 50% χαί άφ ’ 
ετέρου βελτίωσιν τής ποιότητος, δεδομένου δτι οί ίχθείς θά άλιεύωνται 
πλέον είς τήν κατάλληλον εποχήν. Ούδεμίαν, εξ  άλλου, έχομεν άμφιβο- 
λίαν δτι διά τής εκτελέσεως ώρισμένων τεχνικών έργων, θά επιτύχωμεν 
κα ί περαιτέρω βελτίωσιν τής καταστάσεως. Ά λλά οί άλιείς θά έχουν κα ί 
μίαν άλλην μεγίστην ωφέλειαν. Δέν θά άναγκάζονται πλέον νά έργάζω- 
νται σκληρότατα δπως σήμερον κα ί υπό συνθήχας άπολύτως άνθυγιεινάς. 
Μόνον δσοι παρακολουθούν τόν τρόπον εργασίας τών άνθρώπων αυτών, 
δύνανται νά γνωρίζουν υπό ποίας δραματικός συνθήχας άγωνίζονται διά 
νά εξασφαλίσουν τόν άρτον τής οικογένειας των. Ή  επίπονη αΰτη εργα
σία των, συντελεί ώστε ή υγεία τού συνόλου περίπου τών εργαζομένων 
είς τήν λιμνοθάλασσαν νά κλονίζεται είς μιχράν σχετιχώς ηλικίαν.

Τό σχέδιον Ν.Δ. κ. βουλευταί, τό όποιον - ά ς  μού έπιτραπή ή 
εκφρασις- έξεπήδησε μέσα άπό τήν αγωνίαν χ α ί τόν πόνον τών ελευθέ
ρων άλιέων χαί ίχθυεργατών Μεσολογγίου κ α ί ΑΙτωλικού, θεραπεύει 
πλήρως τήν επικρατούσαν είς τόν τομέα αυτόν χατάστασιν χαί άνοίγει 
νέους ορίζοντας διά τήν τάξιν τών συμπαθών αυτών άνθρώπων. Δ ιά τών
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διατάξεων τού Ν.Δ. προβλέπεται ή χρηματοδότησις τοΰ Συνεταιρισμού 
μέσω τής Α .Τ .Ε . διά δανείου έξοφληθησομένου εντός δύο ετών. Προ- 
βλέπεται επίσης ή συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου τοιούτου, ώστε 
νά εξασφαλίζεται δσον τό δυνατόν καλλίτερον ή επιτυχία τού Συν/σμού. 
Εις έκ τών λόγων τής αποτυχίας τών προηγουμένων πειραματισμών, 
ήτο καί ή έλλειφις σοβαράς κα ί επιβλητικής διοικήσεως. Αυτοί ούτοι οί 
άλιεΐς, βάσει τής κτηθείσης πείρας, συνεφώνησαν πρώτον διά την μορφήν 
τής Διοικήσεως, οΐα εμφανίζεται εν τώ σχεδίω Ν.Δ.

Τό Ν.Δ. εξ  άλλου, θεραπεύει κα ί κάτι πολύ σημαντικόν διά τούς 
άλιεΐς. "Οσοι εξ  υμών, κ. συνάδελφοι, είχατε τήν ευκαιρίαν νά επισκε- 
φθήτε τάς πόλεις Μεσολογγίου κα ί Αίτωλικού, δέν είναι δυνατόν παρά 
νά ήσθάνθητε κάποιο δέος άντικρύζοντες τάς καλύβας μέσα εις τάς οποί
ας διαμένει ένα πλήθος ανθρώπων άνηκόντων εις τήν κατηγορίαν τών 
άλιέων. Ζούν εις τούς χώρους αυτούς υπό συνθήκας, αί όποϊαι θεωρώ 
σκόπιμον νά μή άναφερθούν.

Διά τοΰ σχεδίου Ν.Δ. προβλέπεται ή δημιουργία ειδικού κεφαλαίου, 
ώστε καθ ’ έκαστον έτος νά άνεγείρεται σημαντικός αριθμός οικιών πρός 
στέγασιν τών δυστυχών αυτών ανθρώπων.

Κύριοι βουλευταί, τό σχέδιον Ν .Δ. τό όποιον συζητούμεν σήμερον 
διήλθεν άπό φάσεις πολλάς. Τελικώς δμως έπεβλήθη εις τήν συνείδησιν 
δλων ώς τό μόνον μέσον διά τού οποίου δυνάμεθα νά θέσωμεν τέρμα εις 
τήν επικρατούσαν εν τή λιμνοθαλάσση κατάστασιν κα ί νά παράσχωμεν 
εις τόν κόσμον τών εν αΰτώ εργαζομένων τήν δυνατότητα νά έξέλθη άπό  
τήν άθλιότητα μέσα εις τήν όποιαν σήμερον ζή. Ε ις τούς ελευθέρους 
άλιεΐς κα ί τούς ίχθυεργάτας τών δύο πόλεων έχει γίνει πίστις πλέον δτι 
τό σχέδιον Ν.Δ. άποτελεϊ τήν μόνην εναπομείνασα διέξοδον διά τήν σω
τηρίαν των. Έ φ ’ ώ κα ί συνεχώς διά παντοειδών εκκλήσεων πρός δλα τά 
κόμματα ζητούν τήν άμεσον έπιφήφισίν του ώς άκριβώς έχει.

Κ α ί ή Κυβέρνησις κα ί ημείς, κ. συνάδελφοι, νομίζομεν δτι έπράξαμεν 
τό καθήκον μας έναντι τής τάξεως τών εργαζομένων εις τήν λιμνοθά
λασσαν. Κ α ί δπως επανειλημμένως ετονίσαμεν πρός τούς ίδιους, δέν 
προσδοκώμεν εκ τού νομοσχεδίου οΰτε ενδιαφερόμεθα διά οίανδήποτε 
κομματικήν ωφέλειαν. Δ ι’ εν πράγμα μόνον ενδιαφερόμεθα: Ένδιαφερό- 
μεθα νά ίδη τό συντομώτερον ό κόσμος αύτός μίαν καλυτέραν αΰριον.

Αισθάνομαι, δμως, τήν ύποχρέωσιν, δπως κ α ί άπό τού βήματος τού
του άπευθυνθώ πρός τούς άλιεΐς τών δύο πόλεων διά νά τούς επαναλά
βω  διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή επιτυχία τού Συνεταιρισμού των θά 

κυρίως άπό αυτούς τούς ίδιους. *Ας άφήσουν εις τό κατώφλιον
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τού χοινού των οίχου τάς πολιτιχάς των αντιθέσεις, τούς μιχροεγωϊ- 
σμούς χαί ενδεχομένως τάς μιχροϊδιοτελείας των χα ί ας άφοσιωθοΰν μέ  
πάθος είς τήν νέαν αυτήν προσπάθειαν. Όμονοούντες χαί εργαζόμενοι 
εόσυνειδήτως, είναι απολύτως βέβαιον ότι θά εύημερήσουν. Έ χοντες πά
ντοτε πρό οφθαλμών τήν σημερινήν των χατάστασιν, ας μή θελήσουν πο
τέ νά ίδουν τάς οίχογενείας των βυθιζομένας χαί πάλιν είς τήν δυστυ- 
χίαν.

Κ α ί ή Κυβέρνησις χαί ημείς θά παραχολουθοϋμεν μ έ άμέριστον στορ
γήν χαί ενδιαφέρον τάς προσπάθειας των χαί θά τούς παρέχωμεν πάσαν 
βοήθειαν. Είς αντάλλαγμα όλων τών αγώνων μας χα ί όλων τών προ
σπαθειών μας δέν πρόχειται νά τούς ζητήσωμεν τίποτε απολύτως. “Ας 
άχούσουν τήν είλιχρινή φωνήν μας. Θά άποτελέση χαί διά τήν Κυβέρνη- 
σιν χαί δ ι ’ ημάς αντάλλαγμα άνεχτίμητον χαί μοναδιχόν τό νά ίδωμεν 
ομονοούσαν χαί ευτυχούσαν τήν συμπαθεστάτην αυτήν τάξιν, ή οποία μέ  
τό ολίγον αίμα πού τής άπέμεινε γράφει ήδη άπό πολλού τό ίδιχόν της 
ποίημα τών “χαϋμών” της λιμνοθάλασσας (Χειροκροτήματα).

Δ. Λεονάρδος. Κύριοι βουλευταί, μ έ προσοχήν ηχούσα άγορεύοντα 
τόν άξιότιμον εισηγητήν τής πλειοφηφίας χαί έθαύμασα τήν αισιοδοξίαν 
υπό τής οποίας χατέχεται χ α ί τάς εύνοϊχάς του προβλέφεις.

Έάν δέν εγνώριζα τόν ευθύ τού χ. Υπουργού τής Βιομηχανίας χ αρα
κτήρα θά έλεγον ότι τό παρόν πόνημα εγένετο ακριβώς, διά νά μή γίνη 
τίποτε.

Ό  χ. Σταυρόπουλος πιστεύει είς δύο ταυτοχρόνως άπόφεις, δηλαδή 
ότι ό κόσμος αυτός ό όποιος άποζή άπό τήν λιμνοθάλασσα, είναι δυνα
τόν νά ζήση τόσον μ έ τήν εχμετάλλευσιν τής λιμνοθαλάσσης όσον χαί μέ  
τήν άποξήρανσιν. Δ ιά τόν τελευταίον μάλιστα λόγον, μ έ τήν ίδιαν ευαι
σθησίαν ή οποία διέχρινε τήν άγόρευσίν του έγραφεν είς τήν Άχρόπολιν 
χαί άλλας Εφημερίδας περί τού αναγκαίου τής άποξηράνσεως τής θα
λάσσης.

Κύριοι Βουλευταί, απευθύνω συγχεχριμένον ερώτημα είς τόν χ. 
Υπουργόν, περί τού χατά πόσον ή Κυβέρνησις σκοπόν έχει νά βαδίση 
τόν δρόμον τής καλλιέργειας τής λιμνοθαλάσσης ή πρόκειται νά προβή 
είς τήν άποξήρανσιν ταύτης.

Ή  Ιστορία τής άποξηράνσεως, χ. συνάδελφοι, είναι ιστορία παλαιά  
άνάγεται είς τήν περίοδον τής Αμερικανικής άποστολής εν Έλλάδι χα ί 
μάλιστα άπό τού 1951 έχουν έλθει ειδικοί Ό λλανδοί διά νά έξεύρουν 
έχτασιν παραλιακήν μ έ άντιχειμενιχόν σκοπόν τήν άποξήρανσιν πρός όφε
λος τής γεωργίας, χατέληξαν δέ είς τήν λιμνοθάλασσαν τού Μ εσολογγί
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ου, ώς τήν πλέον πρός τούτο κατάλληλον. Ά πό τού έτους 1954, ειδικοί 
Ό λλανδοί άλλά κα ί Υπουργός τής Κυβερνήσεως, έπεσκέφθησαν τό Με- 
σολόγγιον μέ αυτόν τόν αντικειμενικόν σκοπόν, έδημιουργήθη μάλιστα 
κα ί παρεξήγησις ώς πρός τήν επιθυμίαν τών περιοικούντων υπέρ τής 
άποξηράνσεως ή μή.

Ν. Μπακόπουλος. Δηλαδή, θά γίνη χωράφια;
Δ. Λεονάρδος. Μάλιστα.
Έν συνεχεία άντηλλάγησαν διάφοροι έπισκέφεις, κα ί ίδικών μας  

υπαλλήλων είς Όλλανδίαν, έν τέλει δέ ό κ. Άδαμόπουλος μοί έδήλωσε 
τά εξής θαυμαστά κα ί μάλιστα νομίζω παρουσία κα ί τού κ. Υπουργού 
τής Βιομηχανίας. Δηλαδή, ότι ή Κυβέρνησις άνέλαβε δέσμευσιν έναντι 
τής Όλλανδικής διά τήν πραγματοποίησιν τής άποξηράνσεως κα ί ότι μ ά
λιστα πρόκειται νά άποξηρανθή δοκιμαστικώς έκτασις 3.000 περίπου 
στρεμμάτων. Έν τούτοις ό κ. έπί τής Βιομηχανίας Υπουργός, τότε μοί 
έδήλωσεν, ότι αυτός πρόκειται νά καταθέση σχετικόν νομοσχέδιον περί 
έκμεταλλεύσεως τής λιμνοθαλάσσης. Διερωτώμαι, κ. συνάδελφοι, έάν οί 
άλιεΐς τού κ. Μάρτη θά άλιεύουν είς τήν ξηράν, οί δέ γεωργοί τού κ. 
Άδαμόπουλου θά πνίγωνται είς τήν θάλασσαν τού κ. Μάρτη.

Άλλά κα ί τώρα, κ. συνάδελφοι, ότε ή συζήτησις λαμβάνει χώραν 
ένταύθα, είς τό Μεσολόγγιον εΰρίσκεται έπιτροπή Όλλανδών, έχουσα 
σκοπόν τήν έξεύρεσιν καταλλήλου έκτάσεως πρός δοκιμαστικήν άποξή- 
ρανσιν. Έ χ ω  μάλιστα τήν πληροφορίαν ότι ή έν λόγω έκτασις έξευρέθη 
καί εΐναι ή πλουσιωτέρα τών Ιχθυοτροφείων τού ιχθυοτροφείου Κλεισό- 
βης τό όποιον παράγει 200 χιλιάδας όκάδας ιχθύων.

Δέν αντιτάσσομαι, κ. συνάδελφοι, είς τό νομοσχέδιον, κα ί θά τό φη- 
φίσω, άλλά θά τό φηφίσω υπό όρους. Έάν τό Ύπουργεϊον Βιομηχανίας 
έπεθύμει νά άκούση ούχί μονομερώς τάς γνώμας μιας μόνον μερίδος, 
ώφειλε νά καλέση κα ί τόν Βουλευτήν τής περιφερείας Λεονάρδον διά νά 
τόν άκούση. "Οταν έπεσκέφθην τόν κ. Υπουργόν , δέν έγνωριζόμεθα τό
τε, μ οί ειχεν εϊπη ότι θά μ ο ί έδιδε πληροφορίας μετά 20ήμερον. 
Παρήλθεν όμως έτος διά νά δώση τήν άπάντησίν του διά τού νομοσχεδί
ου.

Έάν, κύριοι συνάδελφοι, ήρωτώμην, δέν θά ύπεστήριζα τήν λύσιν τήν 
οποίαν υποστηρίζει τό Ύπουργεϊον τής Βιομηχανίας σήμερον κα ί τήν 
οποίαν ύπεστήριξε κα ί ό συνάδελφος κ. Σταυρόπουλος, ό όποιος, κατά  
βάθος, δέν πιστεύει είς τήν λύσιν αυτήν. Διότι, έάν πιστεύη είς τοιαύτην 
λύσιν, πώς πιστεύει είς τήν άποξήρανσιν.

Κύριε Υπουργέ, ό συνεταιρισμός αυτός θά άποτελήται άπό δύο κατη
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γορίας ανθρώπων χ α ί άπό δύο διάφορα επαγγέλματα. Νομίζω δτι ή 
ένωσις ανθρώπων οί όποιοι έχουν διάφορον επάγγελμα, ή συνεργασία 
των δέν είναι τόσον αρμονική εις τόν συνεταιρισμόν, διότι δέν είργάσθη- 
σαν οί περισσότεροι συνεταιριχώς.

Έγώ, όχι τό 1944, ώς κακώς άνεγράφη είς τό νομοσχέδιον σας κ. 
Υπουργέ, κα ί ε π ’ αύτοΰ δέν πταίετε σείς, άλλά τό 1949, επί Κυβερνή
σεως τοϋ άειμνήστου Σοφούλη, κ α ί υπουργοΰντος τοΰ κ. Μαύρου, εγένε- 
το ό Συνεταιρισμός τών άλιέων, είς τόν όποιον περιελήφθησαν αύτά τά  
10 ιχθυοτροφεία. Ό  Συνεταιρισμός δέ τότε άπετελέσθη άπό 134 πρόσω
πα. Ό  Συνεταιρισμός αυτός, άφοϋ έχρηματοδοτήθη κ α τ ’ άρχήν έπαρκώς 
άπό τήν Α .Τ .Ε ., μετά δύο έτη έσταμάτησε τήν λειτουργία του, διότι 
ώφειλεν είς τήν Α .Τ .Ε . 1.200 εκατομμύρια δρχ. κ α ί ή Α .Τ .Ε . ήρνήθη 
νά συνέχιση τήν χρηματοδότησιν.

Είς τήν εισηγητικήν έκθεσιν τού ύπό κρίσιν σχεδίου Ν .Δ. άναφέρεται 
τό εξής:

“ Άτυχώς, παρά τήν δοθεϊσαν διά τής Α .Τ .Ε . ένίσχυσιν, ούτος ό 
Συνεταιρισμός άπέτυχεν. Ή  κακοδαιμονία τοΰ Συνεταιρισμού εκείνου 
έπεκτάθη κα ί εκ τής πλημμελούς λειτουργίας αυτού, τής δυσχερείας τής 
διοικήσεώς του, τής ύποτροφικής άναπτύξεως κ α ί ιδία τής έλλείφεως 
προσώπων ενσυνειδήτων κα ί ικανών.

Αυτοί, οί στερούμενοι, κατά τήν είσήγησιν τού νομοσχεδίου, ευσυνει
δησίας, καλούνται νά άποτελέσουν τόν νέον Συνεταιρισμόν. Ή  άποτυχία 
τού Συνεταιρισμού οφείλεται είς τά εξής: "Οταν τό 1949 έπρόκειτο νά 
ίδρυθή ό Συνεταιρισμός, οί ήμίσεις τών εργατών ίχθυοτροφεΐς ήθελον 
τήν ΐδρυσιν τού Συνεταιρισμού, οί δέ έτεροι ήμίσεις νά μή γίνη ό Συνε
ταιρισμός. "Οταν έπεκράτησεν ή ίδική μου άποφις, νά γίνη ό Συνεταιρι
σμός, επέμενα είς τόν κ. Μαύρον, τότε Υπουργόν τής Βιομηχανίας, νά 
μή συμπεριλάβη είς τόν Συνεταιρισμόν εκείνους οί όποιοι τόν έσαμποτά- 
ριζαν. Π αρά ταύτα, ό κ. Μαύρος τούς συμπεριέλαβε κα ί ήρχισαν άπό  
τής πρώτης στιγμής α ί άντιδράσεις. Κ α ί α ί συνεχείς άντιδράσεις, έπέφε- 
ρον τήν ταχειαν πτώσιν τού Συνεταιρισμού. Τότε, έγινε μ ία συγκέντρω- 
σις τών ενδιαφερομένων, είς τήν όποιαν προσήλθε κ α ί ό τότε Υπουργός 
τής Βιομηχανίας κ. Μ ακκάς, ό όποιος ήρώτησε τά μέλη τού Συνεταιρι
σμού έάν επιθυμούν νά συνέχιση ό Συνεταιρισμός νά λειτουργή. Ό  Συνε
ταιρισμός άπήντησεν, δτι δυνάμεθα νά συνεχίσωμεν τήν λειτουργίαν, έάν 
ή Αγροτική Τράπεζα συνέχιση τήν χρηματοδότησιν, μ έ τήν πεποίθησιν 
δτι τά επόμενα έτη θά έκάλυπτον τήν ζημίαν. Ή  Τράπεζα δμως άπήντη
σεν, δτι θά ήδύνατο νά χρηματοδοτήση τόν Συνεταιρισμόν περαιτέρω,
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εάν παρείχε τήν έγγύησίν του τό Κράτος. Ό  κ. Υπουργός όμως, ήρνή- 
θη νά παράσχη την έγγύησιν, ή δέ Τράπεζα έπέμενεν ιδιαιτέρως επί τοΰ 
σημείου αύτοΰ, κα ί ουτω έπήλθεν ή διάλυσις τοΰ Συνεταιρισμού.

Έάν έχαλούμην, λοιπόν, εις την σύσχεφιν, θά έλεγα ότι δέν είναι δυ
νατόν νά μεταβάλωμεν ώρισμένα πράγματα, τά όποια επί μαχρόν ζοΰν 
οί άλιεΐς. Έ γώ θά συνεβουλευον, τά 10 ιχθυοτροφεία νά λειτουργήσουν 
διά μιχρών συνεταιρισμών, όπως είναι ό συνεταιρισμός Κλεισόβης, 
Θολής, Παλαιοποτάμου χλπ. Θά ήδόνατο επίσης, εις τά 10 ιχθυοτρο
φεία, νά άπορροφηθοΰν χαί πλεϊστοι ελεύθεροι άλιεΐς. Καί, εν τούτοις, 
θά υποχωρήσω είς τήν γνώμην αυτήν χαί θά δεχθώ τόν ένιαΐον συνεται
ρισμόν. Άλλά, όμως, θά ήθελα νά εΐπω ώρισμένα πράγματα. Ώμίλησεν 
ό χ. συνάδελφος, περί νέων έργων χαί νέων μεθόδων. Καμμία νέα μέθο
δος δέν πρόχειται νά έφαρμοσθή χαί χανέν νέον έργον δέν πρόχειται νά 
γίνη. Είπεν ό χ. συνάδελφος μόνον, ότι ή νέα μέθοδος είναι τό ότι δέν 
άλιεύωνται οί μιχροί χα ί ισχνοί ίχθεΐς, χαί ουτω θά μεγαλώνουν διά νά 
είναι μεγαλυτέρα ή άπόδοσίς των. Άλλά πόσοι είναι οί μιχροί ίχθεΐς, οί 
όποιοι συλλαμβάνονται άπό τούς ελευθέρους άλιεΐς; Τό σύνολον τών 
άλιευομένων ιχθύων, άνέρχονται εις 1.100.000 όχάδας. Έ ξ  αυτών οί μι
χροί ανέρχονται περίπου είς 15.500. Έάν τούς άφήσωμεν χαί μεγαλώ
σουν, τό πολύ νά έχωμεν μίαν αυξησιν χατά 15.000 όχάδων. Είναι αυτό 
σοβαρόν ποσόν, ώστε νά βελτιώση τήν χατάστασιν; Αποβλέπει, είπεν ό 
χ. συνάδελφος, μ ετ ’ εμπιστοσύνης είς τήν νέαν διοίχησιν τής συνεργα- 
τιχής. *Ας ίδωμεν, όμως άπό ποιους θά άποτελεσθή ή νέα αυτή διοίχη- 
σις. Ή  διοίχησις θ ’ άποτελεσθή 1) άπό τόν Πρόεδρον τών Πρωτοδιχών, 
ώς Προέδρου, 2) Εισαγγελέα Πρωτοδιχών, ώς Αντιπροέδρου, 3) τοΰ 
Διοιχητοΰ Χωροφυλαχής Αιτωλοακαρνανίας, 4) ενός υπαλλήλου τής 
Α .Τ .Ε ., 5) τοΰ Προέδρου τού Έργατιχού Κέντρου Μεσολογγίου, χα ί τι- 
νων άλλων. Άλλά τά πλεΐστα πρόσωπα είναι άγευστα τής άλιείας χαί 
αδιάφορα διά τό επάγγελμα, τά όποια καλούνται νά άσχήσουν είς τή. 
διοίχησιν τού συνεταιρισμού. Κ α ί ερωτώ, ό Πρόεδρος τών Πρωτοδιχών, 
όστις μέ δύο Πρωτοδίχας θά άπονείμη τήν δικαιοσύνην είς ολόκληρον 
τήν περιφέρειαν τριών επαρχιών, θά έχη τόν χρόνον νά άναλάβη τήν 
Προεδρίαν τού συνεταιρισμού χαί νά άσχοληθή μ έ τά θέματα, τά όποια 
θά ενδιαφέρουν τόν συνεταιρισμόν; Θά άσχολήται ό Πρόεδρος τών Π ρω
τοδιχών χα ί ό Είσαγγελεύς μ έ τήν πώλησιν τών άλιευμάτων χ α ί τήν 
αγοράν τών άπαιτουμένων υλικών;

Ακόμη δέ, υβρίζει τό νομοσχέδιου τούς διχαστικούς τούτους προτεί- 
νων αντιμισθίαν είς αυτούς, χωρίς νά έρωτηθώσι τουλάχιστον. Ά λλά τάς
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γνώμας μας, θά άναπτύξωμεν περί τού Συμβουλίου, είς τήν χ α τ ’ άρθρον 
συζήτησιν.

Κ α ί τώρα είσερχόμεθα είς τό σπουδαιότερον ζήτημα κα ί τούτο είναι ή 
χρηματοδότησις. Ή  Άγροτιχή Τράπεζα θά χορηγήση δάνειον είς τόν συ
νεταιρισμόν 7 έχατομμυρίων δραχμών, επ ί τή βάσει τών χανονισμών μέ  
τόχους χ α ί προμήθειας. “Ας ίδωμεν, άν ταύτα επαρκούν. Ο'ύτω, χατά  
τους πρώτους μήνας, άπό τού Μαρτίου μέχρι χαί τού Ιουνίου, 
απαιτείται ποσόν δραχμών πέντε έχατομμυρίων μόνον διά μισθούς, ενώ 
εζ άλλου απαιτείται ποσόν μέχρι τριών έχατομμυρίων διά τήν προμήθει
αν ΰλιχών. Κ α ί χατά τόν χρόνον τούτον, άπαγορευομένης τής έλευθέρας 
αλιείας, ουδέ όχάν ιχθύων θά έσοδεύσουν τά ιχθυοτροφεία. Ά λλά χαί 
χατά τούς χειμερινούς μήνας, μόλις τά ημερομίσθια θά χερδίζωνται εχ 
τών εσόδων τών ιχθυοτροφείων.

Ν. Μπακόπουλος. Τώρα πώς ζούν οί άνθρωποι αυτοί, χ. συνάδελφε;
Δ. Λεονάρδος. Δουλεύουν ώς ελεύθεροι άλιεϊς χαί πολλοί άπό αυτούς 

χερδίζουν χα ί 200 δραχμές, τήν ημέρα. Τό νομοσχέδιον τούς απαγορεύ
ει νά εργασθούν χαί τούς υποχρεώνει νά ενταχθούν είς τόν συνεταιρι
σμόν. Λέγει τό νομοσχέδιον είς χάποιο σημεϊον: “Ο αριθμός τών άσχο- 
λουμένων άλιέων διά τήν χαλλιέργειαν τής λιμνοθαλάσσης θά περιορισθή 
είς 650 (άναγινώσκει)”. Ά λλά ποιοι είναι οί άλιεϊς πού θά έργάζωνται 
χ. Υπουργέ; Μόνον 100, 150. Κ α ί τ ί θά κάμουν οί άλλοι; Λέγω λοι
πόν δτι τό ποσόν τών χρημάτων αυτών δέν είναι επαρκές.

Ν. Μπακόπουλος. Κύριε συνάδελφε, θά σάς παραχαλέσω νά διευχρι- 
νίσωμεν τό ζήτημα εν τώ σημείω τούτω. Είπατε δτι 3-4 μήνας δέν είναι 
δυνατόν νά εύρεθή φάρι είς τό Μ εσολόγγι.

Δ. Λεονάρδος. "Οταν είναι έλευθέρα ή άλιεία εΰρίσχεται. Δ ιά τού 
σχεδίου Ν .Δ. απαγορεύεται ή έλευθέρα άλιεία κα ί συνεπώς δέν θά εΰρί- 
σχεται φάρι χαί συνεπώς έσοδον.

Ν. Μπακόπουλος. Άνευ λοιπόν τού σχεδίου Ν .Δ. οί άνθρωποι αυτοί 
θά ευρισχον εργασίαν διά 3-4 μήνας χ α ί θά ήμπορούσαν νά ζήσουν. Τώ
ρα διά τού σχεδίου Ν .Δ ., τούς απαγορεύεται ή άλιεία χαί δέν ήμπορούν 
νά εργασθούν. Κ ατά  συνέπειαν διά νά ζήσουν θά περιμένουν άπό τά χρή
ματα τής Τραπέζης.

Δ. Λεονάρδος. Μ άλιστα. Άχριβώς αύτό θά συμβή. Διότι οί περισσό
τεροι θά χάθωνται χαί τονίζω, δτι τά  χρήματα είναι άνεπαρχή χατά τό 
πρώτον έτος διά  νά διατηρηθή ό συνεταιρισμός.

Ν. Μπακόπουλος. Ά πό τήν Τράπεζαν, διατί θά πληρώνωνται;
Δ. Λεονάρδος. Ή  Τράπεζα θά δώση τό δάνειον.
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Ν. Μπακόπουλος. Κ α ί τό δάνειον αυτό θά χρησιμοποιηθώ διά νά συ
ντηρούνται οί άλιείς;

Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομηχανίας). Κύριοι συνάδελφοι, τό δάνειον θά τό 
χορηγήση η Τράπεζα διά νά κινηθή ή έπιχείρησις. Όφείλω δέ ε π ’ ευκαι
ρία νά τονίσω ότι δέν υπάρχει τάζις είς Μεσολόγγιον, ή οποία νά μη 
έζήτησε τόν συνεταιρισμόν. Οί πάντες συνεφώνησαν νά γίνη ό αναγκα
στικός συνεταιρισμός, κα ί ό Δήμαρχος κα ί αί οργανώσεις κα ί τό εργατι
κόν κέντρον κα ί όλοι.

Ν. Μπακόπουλος. "Αλλο τό ζήτημα τής όργανώσεως κ. Υπουργέ, 
καί άλλο τό θέμα, εάν οί άλιείς μετά τήν άπαγόρευσιν τής αλιείας, δέν 
θά έργάζωνται κα ί θά περιμένουν τά χρήματα άπό τήν Τράπεζαν.

Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομηχανίας). Ό  συνεταιρισμός θά τούς πληρώνη 
κα ί όχι ή Τράπεζα.

Ν. Μπακόπουλος. Έάν έχη. Έάν δέν έχη, τί θά γίνη;
Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομηχανίας). Ή  διάταζις είναι σκόπιμος, διότι εν 

τώ μεταξύ θά ύπάρξη άνάπτυξις τοΰ Ιχθυοτροφείου.
Δ. Λεονάρδος. Δέν θά απαντήσω είς τόν κ. Υπουργόν, είς τά όσα 

είπε θέτων εν αμφιβάλω τάς άπόφεις μου, διότι υπάρχουν κ. Υπουργέ, 
καί αντίθετοι άναφοραί. Άλλά τό ζήτημα είναι ότι δέν δίδονται οΰτε τά
7.000.000, διότι μέ μίαν διάταξιν τοΰ νομοσχεδίου ή Τράπεζα, ζητεί νά 
κρατήση ποσόν 2.100.000 διά χρέη τού παλαιού συνεταιρισμού. Δέν 
γνωρίζω πώς είναι δυνατόν νά αναγκάζεται ένας συνεταίρος νά άναλάβη 
βάρη διά χρέη τά όποια δέν έχει. Δ Τ  αυτό τό πράγμα δέν είναι άπλούν 
κ. συνάδελφοι, κα ί πρέπει νά τό προσέξητε.

Έ χ ω  κα ί εγώ γνώσιν τών αναγκών τής επαρχίας μου κα ί γνωρίζω 
τάς αντιλογίας πού θά ακούσω. Έν τούτοις όμως δέν δύναμαι νά παρα- 
λείφω νά είπω τήν αλήθειαν κ α ί αλήθεια είναι τά όσα λέγω. Διότι δέν 
είναι μόνον τά 2.000.000, τά όποια ζητεί ή Τράπεζα διά τόν διαλυθέντα 
πρώτον Συνεταιρισμόν, τά όποια όχι μόνον είσέπραξε τό Κράτος εκ τής 
ενοικιάσεως τών Ιχθυοτροφείων, άλλά απεκόμισε κ α ί σεβαστόν κέρδος, 
καί ώφειλε νά πληρώση αυτό τό χρέος πρός τήν Τράπεζαν τών άλιέων. 
Άλλά τό Κράτος εν τή μερίμνη του ώς λέγει τώρα νά έξυπηρετήση τούς 
άλιείς, ζητεί άπό αυτούς κα ί ένοίκιον 1.000.000 άπό τήν θάλασσαν. Ή  
Κυβέρνησις διά τού κ. Υπουργού τής Γεωργίας πέρυσι προκειμένου νά 
προβή είς τήν έκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών έργων έφερε πρός φήφισιν 
νομοσχέδιον διά τού όποιου έδωκεν εκ τού προϋπολογισμού 50.000.000  
δραχμ. είς τήν εταιρείαν Λεσίνι διά έγγειοβελτιωτικά έργα πρός άποξή- 
ρανσιν τού έλους Λεσίνι. Παρ ’ ότι εξέθεσα είς τόν κ. Υπουργόν τήν έπο-
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χήν εκείνην τάς άπόφεις μου, δτι ούδέν έδαπάνησεν ή εταιρεία, η Ε π ι
τροπή Έξουσιοδοτήσεως, άντιστάσεως μή ύπαρχούσης έφήφισε τό νομο- 
θέτημα εκείνο κα ί εδόθησαν τά χρήματα. Τώρα έρχόμεθα προκειμένου 
περί τών άλιέων νά γυρεύωμεν άπό τούς άλιεϊς 1.000.000 ώς ένοίκιον 
διά τήν θάλασσαν. Πέραν δμως αυτού εμφανίζεται κ α ί τό εξής. Ευθύς 
ώς άρχίση νά λειτουργή ό Συνεταιρισμός κ α ί είσπράττη είναι υποχρεω
μένος νά καταβάλη κατά τό Ιον εντός δύο μηνών είς τήν Αγροτικήν 
Τράπεζαν 3.500.000 δραχμ. δηλαδή τό ήμισυ τοΰ δανείου ενώ θά έπρε
πε αντί τών 4 δόσεων νά γίνουν αύται τουλάχιστον επτά. Τό 1960 εξ  
άλλου ή μίσθωσις τών ιχθυοτροφείων συνεχίζεται δι ’ ένα ακόμη έτος. 
Θά ήτο δμως δυνατόν αυτό νά τό υπερπηδήσετε, κ. Υπουργέ, διά τής 
σιωπής κα ί νά άφήσετε αυτούς νά στραφούν πρός τά  δικαστήρια κατά  
τού Κράτους. Διότι τό δημόσιον κ α ί δικηγόρους έχει κα ί χρήματα, ενώ 
οι πτωχοί άλιεϊς θά άναγκασθούν νά γίνουν θύματα διαφόρων επιτειδίων 
δικηγόρων. Διότι θά κινηθούν α'ι άγω γαί τού Συνεταιρισμού, θά κινη
θούν οί δικηγόροι οί όποιοι ώς είναι βέβαιον θά λάβουν χρήματα διά τήν 
ύπόθεσιν αυτήν. Νομίζω συνεπώς δτι έπειτα άπό δσα άνέφερον εάν θέλη 
ό κ. Υπουργός πράγματι ώς λέγει νά εκπλήρωσή τό καθήκον έναντι τών 
πτωχών άλιέων οφείλει νά μελετήση τάς ύποδειχθείσας τροπολογίας μου 
νά έξετάση μέ πάσαν άνεσιν τάς γενομένας υποδείξεις κ α ί τήν κ α τ ’ 
άρθρον συζήτησιν τήν προσεχή Τρίτην τή βοηθεία δλων νά προχωρήση ό 
κ. Υπουργός είς τήν παροχήν προστασίας είς τούς πτωχούς αυτούς 
ανθρώπους. Έ γώ  εν πάση περιπτώσει θά φηφίσω τό νομοσχέδιον κ α τ ’ 
αρχήν, παρακαλώ δμως τόν κ. Υπουργόν νά λάβη ύ π ’ δφει του τάς τρο
πολογίας τάς όποιας έπρότεινα κα ί τάς όποιας θά συζητήσωμεν είς τήν 
κ α τ ’ άρθρον συζήτησιν.

Κ. Κωνσταντάρας. Κύριοι βουλευταί, διά τού υπό κρίσιν σχεδίου 
Ν.Δ. ή Κυβέρνησις επιχειρεί νά λύση τό θέμα τής έκμεταλλεύσεως τής 
λιμνοθαλάσσης τού Μεσολογγίου. Φρονεί δηλαδή δτι διά τήν βελτίωσιν 
τής παραγωγής ή οποία προέρχεται μόνον άπό τόν φυσικόν εμπλουτι
σμόν εκ τής άνοικτής θαλάσσης, πρέπει νά άπαγορευθή ή έλευθέρα αλι
εία κ α ί διά νά επιτευχθή τούτο επιβάλλει άναγκαστικήν συνεταιριστικήν 
εκμετάλλευσιν. Θ εωρεί δέ τήν λύσιν αυτήν άναγκαίαν διά τούς φυτο- 
ζωούντας άλιεϊς οί όποιοι ζητούν κατά μέγα μέρος τήν φήφισιν τού νο
μοσχεδίου, διότι πιστεύουν είς τάς υποσχέσεις, αί όποϊαι τούς εδόθησαν 
περί καλυτέρων ημερών. Τό ύπάρχον πρό πολλού θέμα δμως τής λιμνο- 
θαλάσσης τού Μεσολογγίου είναι άκανθώδες κα ί ΰφίσταται σήμερον όξύ- 
τατον, λόγω τής οικονομικής καταστάσεως τής χώ ρας μας πού έπιβάλ-
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λει τήν άμεσον έκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών έργων. Ύφίσταται, κ. συνά
δελφοι, ώς μερικόν (ίχθυοκομική εκμετάλλευσις) κα ί ώς γενικόν (εγγειο
βελτιωτικά έργα) έν τή περιοχή. Νομίζομεν συνεπώς ότι ή λύσις μόνον 
τής έκμεταλλεύσεως τής λιμνοθαλάσσης χωρίς νά κινητοποιηθή συγχρό
νως κα ί ό μηχανισμός περί έγγειων βελτιώσεων τοΰ Ν .Δ. 3881/58 8έν 
θά φθάση είς τά ποθούμενα αποτελέσματα, ώς όρθώς αναφέρει κα ί ό 
πρός τοΰτο είδικώς κληθείς Ιταλός ειδικός έπιστήμων Κ ΙΙ66Ε 10 ΌΕ 
ΑΝΟΕΙΙ5 είς έκθεσίν του, αι Έλληνικαί λιμνοθάλασσαι δέν αποτελούν 
μονάδας χωριστάς, άλλά μή σαφώς καθοριζόμενα τμήματα ελωδών 
έκτάσεων είς τά όποια πρό τής συστηματοποιήσεως τής αλιείας πρέπει 
νά γίνουν έργα έγγειοβελτιωτικά έν τή εύρεία των έννοια. Ε κτός όμως 
τούτου έν τή έπιχειρουμένη διά τοΰ νομοσχεδίου λύσει πίπτει κα ί ή σκιά 
τής πρό έτών άποτυχούσης τής οποίας τά αίτια ή Κυβέρνησις αποδίδει 
είς τήν αρρυθμίαν διά τήν έκτέλεσιν τών έργων έκμεταλλεύσεως κ α ί είς 
τήν κακήν διοίκησιν. Νομίζομεν ότι πέραν αυτών 6 Συνεταιρισμός άπέ- 
τυχε κυρίως διότι δέν έξετελέσθησαν έγγειοβελτιωτικά κ α ί ίχθυοβελτιω- 
τικά έργα ώστε νά καταστή δυνατόν νά αύξήση σημαντικά ή παραγωγή  
κ α ί τό εισόδημα τής λιμνοθαλάσσης, πράγμα πού αποτελεί τήν βασικήν 
προϋπόθεσιν διά νά έπιζήση ένας ένιαϊος συνεταιρισμός μ έ  630 μέλη.

Δ. Λεονάρδος. Κύριε συνάδελφε, δέν θά πρέπει νά αίτιάσθε τόν συνε
ταιρισμόν. ’Ά ς κάμη τήν χειρονομίαν 6 κ. Υπουργός.

Κ. Κωνσταντάρας. Νομίζω ότι κ α ί σήμερον τό θέμα δέν αντιμετωπί
ζεται παρά μόνον άπό τήν μίαν του πλευράν. Ή  Κυβέρνησις νομίζει, ότι 
αν σταματήση ή έλευθέρα αλιεία είς τήν λιμνοθάλασσαν, θά αύζηθή ή 
παραγωγή είς 50 %, όπως άνέφερε προηγουμένως κα ί ό συνάδελφος τής 
πλειοφηφίας.

Θά μοΰ έπιτρέφητε νά αναφέρω άπόφεις άλιέων, κ α ί άλιεργατών, οί 
όποιοι ισχυρίζονται ότι κα ί αν ακόμη σταματήση ή έλευθέρα αλιεία δέν 
πρόκειται νά αύζηθή ή παραγωγή διότι ή λιμνοθάλασσα έκτός τών 
άλλων είναι κα ί πτωχή άπό τροφάς έκ τών όποιων έκτρέφονται οί ίχθεΐς 
διότι πράγματι είναι γεγονός ότι οί ίχθεΐς τής λιμνοθαλάσσης Μεσολογ
γίου είναι ισχνοί.

Τό φαινόμενον όμως τούτο δέν υπάρχουν δυστυχώς πορίσματα έπι- 
στημονικών έρευνών πού νά τό έπιβεβαιώνουν κ α ί δύναται νά άποδοθή 
κα ί είς δυσμενείς συνθήκας περιβάλλοντος άκατάλληλος θερμοκρασία μή 
άνταποκρινομένη είς τάς βιολογικάς άνάγκας τών ιχθύων, πυκνότης 
υδατος κλπ. πράγμα πού διαπιστοΐ έν τή έκθέσει του κα ί ό Ιταλός λι- 
μνολόγος ντέ "Αντζελλι, ό όποιος κ α ί έπρότεινε τήν άμεσον διάνοιζιν
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υποβρυχίων αύλάχων είς βάθος 1.50 μ. υπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσ
σης διά νά έπιτευχθή χαί εύχολώτερα εισροή τών Ιχθύων έχ τής ανοι
χτής θαλάσσης. Χρειάζονται επί πλέον χ α ί άλλα έργα, όπως ή άπόφρα- 
ξις τών παλαιών στομίων, ή διάνοιξις νέων, ή ίδρυσις προτύπου ιχθυο
τροφείου, ή μηχανιχή χαλλιέργεια χλπ.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριοι συνάδελφοι, θά ήθελα νά σάς τονίσω ότι ό 
ντε 'Άντζελι αναφέρει είς τήν σελ. 24 τά εξής (άναγινώσχει). Δηλαδή 
υποστηρίζει ότι ή λιμνοθάλασσα άπό 180.000 στρέμματα τά όποια χατα- 
λαμβάνει σήμερον νά περιορισθή είς 60.000 στρέμματα χαί ή άλλη έχτα- 
σις νά άποστραγγισθή.

Κ. Κωνσταντάρας. Αυτά τά γνωρίζω, χύριε συνάδελφε, χαί θά τά  
αναφέρω εν συνεχεία. Πράγματι ό ντέ ’Άντζελι έν τή εχθέσει του, άνα- 
φερόμενος είς τό Ανατολικόν τμήμα έχτάσεως 15.000 εκταρίων τό θεω
ρεί ακατάλληλον χαί προτείνει τήν ΐδρυσιν άλυχών είς τό τμήμα τούτο 
τής λιμνοθαλάσσης.

Δ ιά τό δεύτερον τμήμα 15.000 εκταρίων ήτοι τήν λίμνην τοΰ Αίτω- 
λιχοϋ, προτείνει όπως έξασφαλισθή μετά τής θαλάσσης ασφαλής επικοι
νωνία της.

Δ ιά τό τρίτον τμήμα έχτάσεως 12.000 έχταρίων τό θέμα τής αλιείας 
ή τής αγροτικής έχμεταλλεύσεως τό αφήνει διά τήν λήφιν άποφάσεως είς 
έπιμελή τεχνιχοεπιστημονιχήν μελέτην χ α ί είς έπαρχή στάθμισιν όλων 
τών παραγόντων πού δύνανται νά έπιδράσουν διά τήν ορθήν διαμόρφωσιν 
γνώμης.

Κύριοι συνάδελφοι, έπανερχόμενος είς τήν άποφιν τών άντιτιθεμένων 
είς τό Νομοσχέδιον άλιεργατών κα ί άλλων οί όποιοι ισχυρίζονται ότι δέν 
πρόκειται μ έ τήν άπαγόρευσιν τής έλευθέρας αλιείας νά αύξηθή ή παρα- 
γωγικότης είς τά έπιθυμητά όρια τονίζοντες ότι αυτη θά αύξηθή μόνον 
κατά ποσοστόν 10% λόγω έλλείφεως τροφών ενώ, άντιθέτως θά είναι 
άβεβαία κατά 40 % ώς έξαλίευσις τής λιμνοθαλάσσης διότι αυτη θά 
έχτελήται άπαγορευομένης τής έλευθέρας αλιείας είς μικρόν χρονικόν 
διάστημα κ α ί θά έξαρτάται άπό τάς χαιριχάς συνθήχας.

Έ φ ’ όσον δέν έπιτευχθή ή αΰξησις παραγωγής δέν θά αύξηθή κα ί τό 
Εθνικόν εισόδημα χαί κατά συνέπειαν δέν θά βελτιωθή χαί ή θέσις τών 
άλιέων τής λιμνοθαλάσσης. Ν ά μοΰ έπιτρέφητε νά σάς άναγνώσω στοι
χεία τοΰ εισοδήματος τών άλιέων (άναγινώσχει). Δηλαδή περί τούς 350 
άλιεϊς θά έχουν εισόδημα άνώτερον μετά τήν έξίσωσιν τών εισοδημάτων.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριε συνάδελφε, άν σήμερον γίνεται προσπάθεια 
διά τήν ΐδρυσιν τοΰ αλιευτικού συνεταιρισμού, αύτό γίνεται διότι διενερ-
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γεΐται ή αλιεία άπό ελευθέρους άλιεΐς μ έ συνέπειαν νά παρεμποδίζεται ή 
είσοδος σημαντιχωτάτης ποσότητος Ιχθύων.

"Αν άφήσωμεν τούς ίχθεΐς έπί πεντάμηνον περίπου νά έχτραφοΰν θά 
έχωμεν μεγαλυτέραν ποσότητα παραγωγής. Δ ιά τού προτεινομένου σχε
δίου Ν.Δ. χαί διά τών δ ι ’ αυτού λαμβανομένων μέτρων άποσχοπεϊται ή 
αύξησις τής παραγωγής χ α ί ή βελτίωσις τής ποιότητος τών άλιευομένων 
ιχθύων.

Δ. Λεονάρδος. Ό  χ. συνάδελφος, ύπεστήριξεν δτι παρεμποδίζεται ή 
είσοδος εις την λιμνοθάλασσαν 100.000 τόννων ιχθύων, την εποχήν 
δμως έκείνην Μάρτιον, Απρίλιον κανείς δέν εργάζεται.

Π. Σταυρόπουλος. Ό  χ. Λεονάρδος θά έπρεπε νά γνωρίζη δτι χατά  
τήν εποχήν εκείνην εργάζονται οί άλιεΐς είς τήν λιμνοθάλασσαν.

Κ. Κωνσταντάρας. Κύριοι συνάδελφοι, δέχομαι δτι συντελεΐται μία  
άπώλεια άπό τήν έλευθέραν άλιείαν, άλλά άπείρως μεγαλυτέρα άπώλεια  
γίνεται άπό τήν μή άπόφραξιν τών στομίων. Δ ι’ αυτό θά πρέπει νά γίνη 
εχβάθυνσις χαί τών υπαρχόντων στομίων κα ί νά γίνη χαί διάνοιξις χαί 
άλλων τριών άχόμη στομίων, πού χατά μέν τούς επιστήμονας θ ’ αύξηθή 
ή εσοδευομένη ποσότης ιχθύων χατά 30% χατά δέ τούς κατοίκους τού 
Μεσολογγίου θά διπλασιασθή χαί τριπλασιασθή. Πρίν γίνη, π .χ ., ή 
μπούκα τής Άγελάδος είς τήν Κλείσοβαν, εσοδεύονταν μόνον 100.000 
όχάδων. Μ ετά τήν διάνοιξιν εσοδεύονται 250 χιλ. οκάδες ιχθύων.

Δι ’ αυτό θά πρέπει νά έχτελεσθοΰν τά άπαραίτητα έργα, διά νά έχω 
μεν αύξησιν τής παραγωγής. Κ α ί έπ ί τού θέματος αυτού δίδω πρωτίστην 
σημασίαν.

Ώ ς πρός τήν ομόνοιαν τών άντιτιθεμένων, τήν όποιαν έπεκαλέσθη ό 
συνάδελφος χ. Σταυρόπουλος, θά πρέπει αυτη νά έζασφαλισθή διά τών 
διατάξεων τού υπό χρίσιν σχεδίου Ν .Δ. Διότι οί άντιτιθέμενοι, λέγουν 
δτι χατά τό μεγαλείτερον χρονικόν διάστημα θά έργάζωνται είς τό 
ίχθυοτροφεΐον μόνον 150 άλιεργάται (βιβαράδες), ένώ δλοι οί άλλοι θά 
παραμένουν άνευ έργασίας.

Ν. Μπαχόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, δύο συνάδελφοι, ίσχυρίσθησαν 
έντελώς άντίθετα πράγματα. Ό  χ. Σταυρόπουλος ειπεν δτι έμποδίζεται 
ή είσοδος 100.000 ιχθύων λόγω τής αλιείας, ή οποία δέν πρέπει νά γί
νεται αυτήν τήν έποχήν. Ό  χ. Λεονάρδος είπεν, δτι δέν έμποδίζεται ή 
είσοδος ιχθύων έχ τής αλιείας διότι τόν Φεβρουάριον χαί τόν Μάρτιον, 
οπότε γίνεται ή είσοδος ιχθύων, δέν γίνεται αλιεία.

Θά παραχαλούσα τόν χ. Υπουργόν, νά μάς εΐπη τί συμβαίνει έπί τού 
προχειμένου.
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Π. Σταυρόπουλος. Είς τήν εισηγητικήν έκθεσιν άναφέρεται δτι, εν έχ 
τών πλεονεκτημάτων θά είναι δτι δέν θά παρεμποδίζεται ή είσοδος 
ιχθύων είς τήν λιμνοθάλασσαν Μεσολογγίου.

Ν. Μάρτης (Ύ π . Βιομηχανίας). Αυτό, βεβαίως, είναι ζήτημα τεχνι
κόν, άλ λ ’ ή άποφις τής Υπηρεσίας είναι δτι εάν κατά τό χρονικόν διά
στημα τής εισόδου τών ιχθύων γίνεται αλιεία, ό γόνος απομακρύνεται.

Συνεπώς, έάν άπαγορευθή ή αλιεία, κατά  τό χρονικόν αυτό διάστη
μα, θά έχωμεν μεγαλειτέραν είσοδον ιχθύων.

Κ. Κωνσταντάρας. Είς τήν εισηγητικήν εκθεσιν άναφέρεται, δτι ή 
έκτέλεσις τών έργων δέν πρόκειται νά έπιφέρη αυξησιν τής παραγωγής, 
πριν ή συστηματοποιηθή ή έκμετάλλευσις τής λιμνοθαλάσσης κα ί μετα- 
βληθή ό τρόπος καλλιέργειας.

Ήμεΐς, άντιθέτως, πιστεύομεν, δτι μόνον ή έκτέλεσις τών απαραιτή
των έργων θά έπιφέρη τήν αυξησιν τής παραγωγής, διά νά έπιζήση ό 
Ο.Σ.Ε.Λ.Μ.Α. κα ί νά έπέλθη γενικόν όφελος άλλά δυστυχώς διά τήν 
έκτέλεσιν έργων ούδεμία διάταξις υπάρχει είς τό νομοσχέδιον.

Ή  έκτέλεσις τών ίχθυοβελτιωτικών κ α ί τών έγγειοβελτιωτικών 
έργων, θά πρέπει νά γίνεται άπό τόν Όργανισμόν Εγγείων Βελτιώσεων, 
σύμφωνα δηλαδή μ έ τό άρθρον 5 τού Ν .Δ. 3881/1958, κα ί δχι άπό τό 
Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συνεταιρισμού.

Βεβαίως, ή έκτέλεσις τών έγγειοβελτιωτικών έργων είναι ένα πρό
βλημα δύσκολον, διότι απαιτούνται έπιστημονικαί μελέται κ α ί κεφάλαια. 
Α λλά οπωσδήποτε πρέπει, μαζί μ έ  τήν ρύθμισιν τής έκμεταλλεύσεως τής 
λιμνοθαλάσσης, νά άποφασισθή κα ί ή έκτέλεσις τών απαραιτήτων έργων, 
άνευ τών οποίων είναι αδύνατον νά αύξηθή ή παραγωγή κα ί ώς συνέπεια 
θά είναι νά μή έπιζήση ό Συνεταιρισμός αυτός.

Ήμεΐς θέλομεν νά έπιτύχη ό Συνεταιρισμός, διά νά βελτιωθή ή κα- 
τάστασις τών άλιέων Αίτωλικού κ α ί Μεσολογγίου, οί όποιοι ζητούν μίαν 
λύσιν, διά νά έξέλθουν άπό τήν έξαθλίωσιν, είς τήν όποιαν εύρίσκονται οί 
περισσότεροι. Έάν ή Κυβέρνησις δέν ένισχύση τόν Ο.Σ.Ε.Λ.Μ.Α. κα ί δέν 
έκτελέση τά απαραίτητα έργα, θά σημαίνη δτι δέν τήν πειράζει έάν άπο- 
τύχη ό συνεταιρισμός αυτός, όπότε, μετά τήν αποτυχίαν τού πειράματος 
διά δευτέραν φοράν, θά προχωρήση πλέον χωρίς αντιρρήσεις είς τήν 
άποξήρανσιν τής λιμνοθαλάσσης. Καί, συνεπώς, θά πρέπει νά σκεφθώμεν 
δτι αυτήν τήν στιγμήν έμπαίζει ή Κυβέρνησις κ α ί ημάς κα ί τούς άλιεΐς 
-  άλιεργάτας κα ί τούς κατοίκους Μεσολογγίου-Αίτωλικού.

Ήμεΐς άντιτιθέμεθα πρός τήν άποξήρανσιν τής λιμνοθαλάσσης, διά  
λόγους ιστορικούς, άλλά κ α ί οικονομικούς, διότι πιστεύομεν δτι, δταν
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καταστή πρότυπον ίχθυοκομικόν κέντρον επιστημονικούς έκμεταλλευόμε- 
νον, θά εχη, άπόδοσιν κατά  στρέμμα μεγάλειτέραν άπό ότι ώς γεωργική 
καλλιέργεια πού θά άπαιτηθή κα ί πολύς χρόνος διά τήν άπόπλυνσιν τών 
έκ τής άποξηράνσεως προερχομένων εδαφών.

Μάς οδηγεί νά τό σκεφθώμεν ή προώθησις εις τήν διάνοιξιν τής διώ- 
ρυγος Λυσιμαχίας κα ί ή έπιχειρούμενη παρά τών Όλλανδών δοκιμαστι
κή άποξήρανσις, έκτάσεως 3000 στρεμμάτων. Θά άποτύχη ό 
Ο.Σ.Ε.Λ.Μ.Α.; Θά έπιτύχη τό πείραμα τών Όλλανδών.

Κύριοι συνάδελφοι, θά είπω ολίγα τινά διά τό θέμα τοΰ ΟΣΕΛΜΑ.
Εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν τοΰ σχεδίου Ν .Δ. άναφέρεται, ότι προ- 

τιμάται ό αναγκαστικός συνεταιρισμός διότι άπέτυχεν ό ελεύθερος συνε
ταιρισμός κα ί ορίζεται ένα Διοικητικόν Συμβούλων, τό όποιον άποτε- 
λεΐται, κατά τό πλεΐστον, άπό πρόσωπα ξένα κ α ί ανίδεα πρός τήν αλιεί
αν καί πρός τούς συνεταίρους, διότι θέλει νά προλάβη τήν προσπάθειαν 
καταλήφεως θέσεων πρός ίδια συμφέροντα παρά τών συνεταίρων. Δηλα
δή, νά μή επιδιώκουν τά μέλη τοΰ συνεταιρισμού, τά όποια θά είναι εις 
τήν διοίκησιν, ίδια ώφέλη. Μέ αυτήν τήν αίτιολογικήν βάσιν, προχωρεί 
τό νομοθέτημα εις τήν σύστασιν τοΰ αναγκαστικού αΰτοΰ Συνεταιρισμού, 
διά τού όποιου καταργεϊται κάθε συνεταιριστική ιδέα.

Η  γενική συνέλευσις τοΰ Συνεταιρισμού αυτού δέν παίζει κανένα ρό
λον, εκτός τοΰ νά άναδεικνύη τήν μειοφηφίαν τών συνεταίρων εις τό Δι
οικητικόν Συμβούλων. Δέν έχει αρμοδιότητα νά έγκρίνη τόν ισολογισμόν 
καί προϋπολογισμόν τού Συνεταιρισμού. Δέν δύναται νά εγκρίνη δάνεια, 
δέν έχει τό δικαίωμα νά ^ένεργή διαγραφάς μελών τού Συνεταιρισμού, 
οΰτε νά καθορίζη τά δικαιώματα τών συνεταίρων. Δέν υπάρχει επίσης 
Εποπτικόν Συμβούλων. Δέν υπάρχει πρόβλεφις εις τό νομοθέτημα διά 
τά μέσα τά όποια θά χρησιμοποιήση ό συνεταιρισμός προκειμένου νά 
φθάση εις τόν ίπιδιωκόμενον σκοπόν. Δίδεται επί πλέον τό δικαίωμα εις 
τό διοικητικόν συμβούλων νά διαλύση τόν συνεταιρισμόν οσάκις θεωρήση 
τούτο σκόπιμον. Ανατίθεται εις Δημ. υπαλλήλους νά χειρίζωνται ιδιωτι
κά συμφέροντα. Δέν υπάρχουν διατάξεις εύκολου αναπροσαρμογής πρός 
τάς Γενικάς κατευθυντηρίους γραμμάς τού Ο .Ε.Β.

"Ολα αύτά, κύριοι συνάδελφοι, είναι ατέλεια τού νομοθετήματος κα ί 
άν θέλομεν νά έπιτύχη τό πείραμα αυτό, θά παρεκάλουν τόν κύριον 
Υπουργόν τής Βιομηχανίας νά τό άποσύρη δ ι ’ έν μικρόν χρονικόν διά
στημα, νά τό έπεξεργασθή έκ νέου κα ί νά τό έπαναφέρη, άρτιώτερον, 
πρός συζήτησιν, αφού θά εχη διατυπωθή σύμφωνα μ έ τάς συνεταιριστι- 
κάς ιδέας κα ί πρός τόν νόμον 3881 “περί έγγειων βελτιώσεων”.
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Δ. Μερλόπουλος. Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός, δτι ή σημερινή 
χατάστασις, δπως άνεγνωρίσθη τούτο άπό τούς είσηγητάς τής πλειοφη- 
ψίας χαί μειοφηφίας, τής αλιείας χαί τής έχμεταλλεύσεως τής Λιμνοθα- 
λάσσης, δέν είναι Ιχανοποιητιχή. Οί λόγοι είναι πολλοί. Κυρίως, οί χά- 
τοιχοι διαμαρτύρονται δ ι ’ έλλειφιν Κρατιχοϋ ενδιαφέροντος, διότι δέν 
ανοίγουν τά στόμια χλπ. Διότι είναι χλειστά άπό Ένετοχρατίας. Διότι 
ούδέν απολύτως έργον έχει γίνει υπό τού Έλληνιχοΰ Κράτους.

Είς υπόμνημά του ό Σύλλογος “Κωστή Π αλ αμ ά” αναφέρει, δτι άπό  
Ένετοχρατίας μέχρι σήμερον δέν έχουν άνοιχθή τά στόμια τής Λιμνοθα- 
λάσσης. Δέν άσχεϊται χαμμία έπίβλεφις χατά τών λυμεώνων τής Αιμνο- 
θαλάσσης, οί όποιοι άπό τήν άνοιχτήν θάλασσαν, μ έ άνεμότρατες χαί δυ
ναμίτες, παρεμποδίζουν τήν είσοδον ιχθύων.

Επίσης, χατηγορεϊται τό Κράτος, διά τήν μή έχτέλεσιν έργων είς τήν 
Λιμνοθάλασσαν διά τήν άξιοποίησιν τής παραγωγής.

Φοβούμαι, χύριοι συνάδελφοι, δτι άντί έργων βελτιώσεως χαί άξιο- 
ποιήσεως ή δλη Κυβερνητική προσπάθεια άποβλέπει είς τήν καταστροφήν 
τής Λιμνοθαλάσσης, διά τής άποξηράνσεως αυτής. Κυριωτέρα επιδίωξις 
τής Κυβερνήσεως, νομίζω δτι είναι ή όλοχληρωτιχή άποξήρανσις τής λί
μνης ή, τουλάχιστον, ενός μεγάλου τμήματος αυτής, τού τμήματος 
Κλεισόβης. Τήν άποξήρανσιν έζήτησεν ή Κυβέρνησις χαί άπό τόν ειδικόν 
ιχθυολόγον ΟΕ Α Ν 6ΕΕΙ5, ό όποιος έχλήθη άπό τό εξωτερικόν διά τήν 
άξιοποίησιν τών ιχθυοτροφείων μας. Κ α ί σήμερον άχόμη, ευρίσχεται επί 
τόπου συνεργεϊον τεχνιτών Όλλανδών, τό όποιον είναι έτοιμον νά θέση 
είς εφαρμογήν τήν άποφασισμένην ήδη άποξήρανσιν ώρισμένου τμήματος 
τής Λιμνοθαλάσσης. Ύπό τό πρίσμα αυτό, τής γενιχωτέρας δηλαδή επι
διώξεως τής Κυβερνήσεως τής ολοσχερούς άποξηράνσεως, θά πρέπει νά 
έξετάσωμεν τό ύπό κρίσιν σχέδιον Ν .Δ ., τό όποιον δέν θά είναι άφετη- 
ρία βελτιώσεως τής χαταστάσεως, άλλά άπλώς, μεταβατικός σταθμός, ό 
όποιος θά διευχολύνη τήν πραγματοποίησιν τής άποξηράνσεως, τήν όποι
αν δέν θέλουν κάτοικοι.

Κ α ί ό Ιταλός ειδικός συνιστά τήν άποξήρανσιν τού τμήματος Κλει- 
σώβης, άλλά έχει άμφιβολίας διά τήν επιτυχίαν τής άποξηράνσεως, 
λόγω ένδεχομένης άδυναμίας άποχλείσεως τών αλατούχων ύδάτων. 
Επίσης, συνιστά τήν έχτέλεσιν έργων διανοίξεως μεγάλου οχετού χαί 
τόν εμπλουτισμόν τής λίμνης τού Αίτωλιχού δ ι ’ ιχθύων, οί όποιοι θά 
είσέλθουν διά τού μεγενθυσομένου στομίου χ α ί άπό τήν διαχίνησιν τών 
ύδάτων.

Οί χάτοιχοι άρνούνται χάθε ιδέαν άποξηράνσεως τής Λιμνοθαλάσσης
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χαί διότι αμφιβάλλουν διά την έπιτυχίαν τοϋ έργου χαί δι’ ιστορικούς 
λόγους χαί διότι θά καταστραφή τό ώραϊον ιστοριχόν αύτό τοπίον. Καί 
διότι, άχόμη, διά τής άποξηράνσεως τής λίμνης θά δημιουργηθή έχει 
χλΐμα νοσηρόν, λόγω τών τελμάτων πού θά μείνουν εχ τών ορυζώνων. 
Επίσης, οί χάτοιχοι λέγουν, δτι είναι ασύμφορος ή καλλιέργεια όρύζης ή 
άλλων γεωργικών προϊόντων σήμερον, χαθ’ ήν στιγμήν εϊμεθα υπέρ 
αύτάρχεις χαί επαρκείς εις γεωργικά προϊόντα, Ινώ δέν δυνάμεθα νά τά 
έξαγάγωμεν.

Έάν πρόκειται νά έχδηλωθή ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως δι’ αποξη
ράνσεις, υπάρχουν εκτάσεις πρός τάς όποιας δύναται νά στραφή τό 
ενδιαφέρον αύτό τής Κυβερνήσεως. Κ αί είναι πολλαί δεκάδες χιλιάδες 
στρεμμάτων βάλτοι καί τά αλατούχα (βάλτοινα) πού είναι εις τάς δχθας 
τής Λιμνοθαλάσσης. Χωρίς νά ύπάρξη ανάγκη καταστροφής τής Αιμνο- 
θαλάσσης καί ιερών ιστορικών Παλλαδίων, δπως ή Κλείσοβα καί γενι
κότερα τό Μεσολόγγι.

Ή  Κυβέρνησις ισχυρίζεται, δτι εξασφαλίζει ένιαίαν διοίκησιν τοΰ Σ υ
νεταιρισμού καί επομένως ή έχμετάλλευσις τής Λιμνοθαλάσσης θά είναι 
διχαιωτέρα. Έγώ αμφιβάλλω δτι θά είναι δυνατόν διά τού συστήματος 
τό όποιον χαθιερούται νά επιτύχωμεν καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως, 
εύχομαι εύδοκίμησιν αύτής τής χαταστάσεως.

Άλλά, φοβούμαι δτι δέν θά είναι δυνατόν νά επιτύχη τήν έπιδιωκο- 
μένην έκμετάλλευσιν. Ά λ λ ’ ούτε τό σύστημα αύτό τής ίνιαίας διαχειρί- 
σεως αποδίδει τήν λιμνοθάλασσαν είς τούς εργαζομένους. Άτυχώς μ έ τό 
σύστημα διοικήσεως χαί τής μή άναδείξεως τών εκπροσώπων δι ’ ελευθέ
ρων εκλογών, άλλά, διά διορισμού ύπό τοϋ Νομάρχου, δέν αποδίδεται ή 
λιμνοθάλασσα είς τούς εργαζομένους, άλλά είς τό κόμμα. Ή  διοίκησις 
τού Συν/σμού ανατίθεται είς πρόσωπα ξένα, άσχετα κα ί αδιάφορα διά 
τήν τύχην κ α ί τήν εύδοκίμησιν τού Συν/σμού, είς πρόσωπα πού παρέρ- 
γως θά απασχολούνται μ έ τήν διοίκησιν τού Συν/σμού, υπογράφονται είς 
τά γραφεία των διά περιφοράς, ώς συνήθως γίνεται έγγραφα κ α ί αποφά
σεις πού θά κρίνουν τήν τύχην τών εργαζομένων. Άπό τά 10 πρόσωπα 
τού Συμβουλίου, μόνον 4 είναι τά εργαζόμενα, κα ί μόνον δύο θά είναι οί 
εκπρόσωποι τών ίχθυεργατών. Θά έπρεπε τά αιρετά μέλη, νά αύξηθούν 
είς 6 εκ τών όποιων τά 4 νά είναι εκπρόσωποι τών ελευθέρων άλιέων. 
Διότι αύτοί αποτελούν τά 5 /6  τών εργαζομένων, ενώ ίχθυεργάται είναι 
100-120. Δέν ήμπορώ νά άντιληφθώ τήν χρησιμότητα τής συμμετοχής 
τού Διοικητικού τής Χωροφυλακής, ακόμα κα ί τοϋ Προέδρου τών Π ρω
τοδικών κ α ί τοϋ Είσαγγελέως, άλλά κ α ί τού εκπροσώπου τής Α .Τ .Ε .,
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τής όποιας τά συμφέροντα είναι διάφορα, άλλά χαί αντίθετα χαί έχθριχά 
δύναμαι νά είπω διά τούς εργαζομένους. Επίσης δμως δέν αντιλαμβάνο
μαι ποίαν σχέσιν ήμπορεϊ νά έχη μέ τούς άλιεΐς χαί τήν λιμνοθάλασσαν 
ό Πρόεδρος τοΰ Έργατιχού Κέντρου, άφοΰ οί άλιεΐς δέν άνήχουν είς τήν 
δύναμίν του. Δέν ήμπορώ νά γνωρίζω, χαί εύχομαι νά πραγματοποιηθή 
έάν θά προβλεφθή ή συμμετοχή εις τό Συμβούλων επιστήμονος ιχθυολό
γου, ό όποιος θά είναι είς θέσιν νά δώση χατευθύνσεις. Αυτός χαί μόνον 
θά είχε θέσιν έχει. "Οχι ό άπλοϋς διοικητικός υπάλληλος ό επόπτης αλι
είας.

Δ. Λεονάρδος. Ό  Επόπτης Α λιείας είναι άρχετά κατατοπισμένος.
Δ. Μερλόπουλος. Είναι όμως διοικητικός υπάλληλος χαί όχι επιστή

μων. Πρέπει νά μετέχη επιστήμων.
Ν. Μάρτης. (Υπουργός Βιομηχανίας). Θά γίνη αυτό, κύριοι συνά

δελφοι.
Δ. Μερλόπουλος. Κ ατά  τήν χρίσιν μου, τό πρόβλημα δέν άντιμετω- 

πίζεται όρθώς. Ένώ κατά  τήν εισηγητικήν έχθεσιν τοΰ νομοσχεδίου 
εντάσσονται είς τόν Συν/σμον 650 έργάται, παραμένουν εν τούτοις χαί 
άλλοι άλιεΐς όχι μόνον τοΰ Μεσολογγίου χαί τοΰ Αίτωλιχοΰ άλλά χαί 
τών πέριξ χωρίων Νεοχωρίου κλπ. Αημιουργεΐται άμέσως άμα τή συ- 
στάσει τοΰ Όργανισμού, τραγικόν πρόβλημα άνεργίας. Αημιουργεΐται 
στέρησις εργασίας χωρίς νά ληφθή ύπ ’ όφιν τό γεγονός ότι οί άνθρωποι 
αυτοί έχουν χεκτημένον χαί άναφαίρετον δικαίωμα τής χρήσεως τών 
αίγιαλών κα ί άλιείας. Π ώς λοιπόν άντιμετωπίζετε, χ. Υπουργέ, τούς 
πέραν τών 650 άλιεργάτας πού θά μείνουν άνευ εργασίας; Πέραν αύτοΰ 
ή εισηγητική έχθεσις μάς υπόσχεται ότι θά αύζηθή χ α ί θά βελτιωθή τό 
προϊόν τής άλιείας. Έάν φύγωμεν άπό τήν εισηγητικήν εχθεσιν χ α ί πάμε 
είς τό νομοσχέδιον, θά ίδωμεν ότι κα ί αυτό υπόσχεται τήν πλήρωσιν 
κοινωνικών άναγχών. Υπόσχεται κατασκευήν κατοικιών. Α λλά πώς θά 
γίνουν όλα αυτά τά  πράγματα, τά όποια κ α ί πρέπει νά γίνουν; Υ πόσχο
νται δάνειον κ α ί όμιλοΰμεν περί δανείου 7.000.000 άπό τήν Α .Τ .Ε .  
Άλλ ’ όπως άνέπτυξεν ό εισηγητής τής μειοφηφίας, οί άλιεΐς αυτοί επί 
7μηνον πρέπει νά μείνουν άνευ έργασίας. Ακόμη δέ κα ί άπό τά ιχθυο
τροφεία ούδέν θά είσπράττη. Διότι άπό τά 10 τά 8 είναι χειμερινά κ α ί 2 
μόνον θερινά. Ό  Όργανισμός θά ίσχύση άπό 1ης Μαρτίου 1960. Ή  αλι
εία είς τά θερινά ιχθυοτροφεία θά έπιτραπή μετά τόν Ιούλιον. Π ώς λοι
πόν θά ζήσουν οί άνθρωποι αυτοί; Π ώ ς μ έ τάς δαπάνας Συμβουλίου κα ί  
λοιπάς επιβαρύνσεις πού ίπιρρίπτομεν είς τόν Όργανισμόν, τά έξοδα τοΰ 
όποιου κατά μήνα θά φθάσουν κα ί τό 1.000.000 τό όποιον ύπελόγισεν ό
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χ. Λεονάρδος; Επομένως είναι έμπαιγμός χαί φενάχη νά λέγωμεν δτι 
μ έ τά 7.000.000, τοΰ δανείου, θά έξασφαλίσωμεν τήν 'ιχανοποίησιν χοι- 
νωνιχών άναγχών χαί θά χάμωμεν χαί σπίτια. Έχεϊνο πού είναι γεγο
νός, είναι δτι θά έχωμεν έλλειφιν εργασίας τών άποχλεισθησομένων 
άλιέων. Άλλά χαί τόν εξαναγκασμόν χαί τών 650, νά στερηθούν τό ψω
μ ί των θά έχωμεν δηλαδή πλήρη χαταβαράθρωσίν των. Διότι χ α ί μ έ τάς 
χρατήσεις τού δανείου χαί τά έξοδα Διοιχήσεως χαί Συμβουλίου είναι 
αδύνατον νά επαρχέση τούτο χ α ί διά τήν συντήρησιν άχόμη τού εργαζό
μενου προσωπιχού.

Διότι, πράγματι, είς τόν οργανισμόν επιβάλλονται δυσβάστακτοι υπο
χρεώσεις. 17,5% θά κατατίθεται, εκ τής αξίας τών αλιευμάτων, είς τήν 
Α .Τ .Ε . μ έ διαφόρους προφάσεις. Πράγματι δμως, διά ν ’ άποτελέση τό 
ασφαλιστικόν ποσόν τής εισπράξεως τών χρημάτων της. Διότι πράγματι, 
πρόφασις είναι τό 2% δ ι ’ έργα, τό 9Ι/2% διά δημιουργίαν κεφαλαίου 
τού Όργανισμού κα ί κοινών, άνάγχας, ή τό 6% δ ι ’ αρωγήν τών μελών. 
Ώ ς προκύπτει εχ τής ειδικής διατάξεως τού άρθρου 28 τού νομοσχεδίου, 
ή Α .Τ .Ε . δικαιούται νά συμψηφίζη πάσαν άπαίτησιν κατά τού οργανι
σμού. Αυτοδικαίως χαί άνευ δικαιώματος άρνήσεως ή άντιρρήσεως τού 
Διοιχ. Συμβουλίου. Πέραν δμως αυτού, επιβάλλεται χαί μία αδικαιολό
γητος έπιβάρυνσις. Δηλονότι τής άποζημιώσεως τών ενοικιαστών τών 
ιχθυοτροφείων, τών όποιων ή σύμβασις λήγει μετά έν έτος. Κ α ί  ενώ τό 
δημόσιον έχει δλας τάς δυνατότητας νά λύση τάς συμβάσεις κα ί πρό τού 
χρόνου λήξεως αυτών κα ί ν’ άποδώση ελευθέρως εις τόν οργανισμόν τά  
ιχθυοτροφεία, έν τούτοις, δέν τό πράττει, άλλά δ ι ’ ειδικής διατάξεως 
δημιουργεί έχ τής ανυπαρξίας εύθύνας είς τόν οργανισμόν. Έ π ί πλέον 
επιβάλλεται είς τό ακέραιον είς τόν οργανισμόν ή ύποχρέωσις εξοφλήσε- 
ως ενός ξένου χρέους, ασχέτου πρός τόν οργανισμόν, τό όποιον συνωμο- 
λογήθη πρό 10 ετών π αρ ’ άλλων 100 άλιέων ενός συνεταιρισμού, οί 
όποιοι δέν έχουν χαμμίαν σχέσιν μ έ τούς 650 άλιείς, οί όποιοι εντάσσο
νται σήμερον είς τόν οργανισμόν. Μ έ ποιον δμως δικαίωμα επιβάλλεται 
είς αυτούς νά πληρώσουν ένα παγωμένο χρέος, διά τό όποιον μάλιστα  
δέν ευθύνονται, δταν είναι γνωστόν, δτι τεράστια ποσά παγωμένων πι
στώσεων δέν χατεβλήθησαν άπό βιομηχάνους κα ί εμποριχάς επιχειρή
σεις. Τό άρθρον 36, όμιλεΐ σαφώς δτι, δχι μόνον υποχρεούται, άλλά δι
καιούται ή Τράπεζα νά συμψηφίση κάθε άπαίτησιν παρά τού όργανισμού. 
Συμπέρασμα: Δ ιά τού νομοσχεδίου δημιουργεϊται ένας θνησιγενής οργα
νισμός, πράγμα τό όποιον απεύχομαι, διότι δέν θέλω νά γίνω μάντις 
κακών κ α ί εύχομαι νά είμαι κακός μάντις, άλλά βλέπω δτι ό δημιουρ
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γούμενος οργανισμός, ύπό τάς συνθήχας αύτάς, δέν θά είναι έπαρχής νά 
έχπληρώση τάς υποχρεώσεις, τάς όποιας επιβάλλει τό νομοσχέδιον χαί 
μοιραίως θά εΰρεθώμεν εις την αποτυχίαν χαί εις τήν άνάγχην τοΰ θα
νάτου τοΰ οργανισμού αυτού. Διότι, χύριοι συνάδελφοι, συγχρόνως μέ 
τάς εύχάς χαί τάς επαγγελίας τοΰ νομοσχεδίου χαί τάς εύχάς τής γεν- 
νήσεώς του, άναγγέλλεται χαί ό θάνατος τού οργανισμού αυτού, εις πε- 
ρίπτωσιν μή επιτυχίας του, ό όποιος είς περίπτωσιν αδυναμίας έχπληρώ- 
σεως τής αποστολής του, θά χηρυχθή έχπτωτος, μέ αποτέλεσμα τήν 
έξαθλίωσιν τών εργαζομένων χαί όλοχλήρου τής περιοχής. Φοβούμαι 
μάλιστα μήπως άντιχειμενιχός σχοπός είναι ν’ άποτυχη χαί αφού άπο- 
τύχη ή χαταδιχασμένη αυτή προσπάθεια, νά χαταλήξωμεν είς τήν άπο- 
ξήρανσιν τής λιμνοθαλάσσης. Δ ι’ όλους αυτούς τούς λόγους, παραχαλώ 
τόν χ. Υπουργόν, νά άποσύρη τό νομοσχέδιον. Διότι τούτο δέν δύναται 
ν’ άποτελέση ώς εχει σήμερον τουλάχιστον, μίαν εξασφάλισιν τών άλιέ
ων. Τό νομοσχέδιον πρέπει ν’ άνασυνταχθή επί άλλων βάσεων, διότι δέν 
θά χαταστή δυνατόν νά επιτύχωμεν διά τού οργανισμού αυτού, άλλά μό
νον μέ μιχρούς ελευθέρους συνεταιρισμούς, οί όποιοι θά άναλάβουν τήν 
άλιείαν είς τήν λιμνοθάλασσαν χαί άλλους διά τά ιχθυοτροφεία χαί έφ’ 
όσον εχτελεσθούν εργα χαί θά προβούν χαί είς τήν βελτίωσιν δι’ έργων 
τών ιχθυοτροφείων. Ά λλά συνεταιρισμούς ελευθέρους, ΰπαγομένους, άν 
θέλετε, είς άναγχαστιχήν συνεργασίαν μεταξύ των.

I. Σιαφλέκης. Κύριε Πρόεδρε, ή εισηγητική έχθεσις τού ύπό χρίσιν 
σχεδίου Ν .Δ ., διαπνεέται άπό μίαν σοβαράν πρόθεσιν ν’ άποχαταστήση 
τήν ομαλήν χαί γόνιμον έκμετάλλευσιν τής λιμνοθαλάσσης τού Μεσο
λογγίου. Δηλώ δέ, ότι δέν είμαι αντίθετος πρός τήν πρόθεσιν αύτήν τής 
Κυβερνήσεως. Έν τοσούτω όμως, ή εισηγητική έχθεσις έπέλεξεν ώς τρό
πον χαί μέθοδον διά τήν χαλλιτέραν άξιοποίησιν τής λιμνοθαλάσσης Με
σολογγίου τήν ΐδρυσιν αναγκαστικού συνεταιρισμού. Έν τοσούτω, νομί
ζω, χ. Πρόεδρε, ότι ουτε περί αναγκαστικού συνεταιρισμού πρόκειται, 
ώς τόν προτείνει ή Κυβέρνησις, ουτε περί ελευθέρου τοιούτου, άλλά πρό
κειται περί μίας μορφής συνεταιρισμού δυσδιαγνώστου πράγματι, τήν 
όποιαν ενεφάνισεν ή Κυβέρνησις. Διότι, όταν ύπάρχη ό αναγκαστικός συ
νεταιρισμός, ή γενική συνέλευσις δέν άποξενούται τών διχαιωμάτων της. 
Υπάρχει, βεβαίως, είς τόν οργανισμόν τής διοιχήσεως ένας μεγαλύτερος 
έλεγχος, έν τούτοις όμως, ή κυρίαρχος γενική συνέλευσις αποστερείται 
τών δικαιωμάτων της καί διά τού ύπό χρίσιν νομοσχεδίου παύει νά άσκή 
οίονδήποτε έλεγχον. Κ αί τούτο, οφείλω νά ομολογήσω, μού προκαλεϊ 
ανησυχίας. Διότι έάν ή Κυβέρνησις έπεθύμει, πράγματι, τήν βελτίωσιν
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τής θέσεως τών άλιέων, ώφειλε νά μή άποστή τής άρχής ν’ ακούεται ή 
γνώμη τών ενδιαφερομένων συνεταίρων. Τοσούτω μάλλον, κ α θ ’ δσον, έν 
προχειμένω, πρόκειται περί άνομοιογενών στοιχείων συνεταιρισμών. 
Πρόκειται τούτέστι περί ελευθέρων άλιέων κα ί δεύτερον περί άλιερ- 
γατών. Κ α ί εάν άποξενωθοΰν τά στοιχεία αυτά άπό τήν γενικήν συνέ- 
λευσιν, δέν θεραπεύομεν τήν ανωμαλίαν, ά λ λ ’ άντιθέτως τήν όξύνομεν 
περισσότερον. Μοϋ έγεννήθη ή έντύπωσις, κύριοι συνάδελφοι, δτι ή Κυ- 
βέρνησις άχολουθεΐ έσφαλμένον δρόμον άπό τήν διάταξιν περί κυρώσεων, 
αί όποϊαι θά λαμβάνωνται άνευ τής γνώμης τής συνελεύσεως κ α ί υπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα εις τά πλαίσια αυτά, ή Κυβέρνησις 
ορίζει διά τού νομοσχεδίου, δτι ή διοίχησις ασκείται υπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Θά ήμουν διατεθειμένος νά συμφωνήσω, άλλά δέν μού δί
δεται τό δικαίωμα αύτό, ώς έχει ή σύνθεσις τού διοικητικού συμβουλίου, 
είς τό όποιον οί ενδιαφερόμενοι είναι μειοφηφία, τά δέ άλλα 6 μέλη 
αναρμόδια περί τήν ύπόθεσιν, μ έ τήν οποίαν πρόκειται νά απασχοληθούν. 
Θά έτόλμουν, κύριοι συνάδελφοι, νά εΐπω, δτι πρόκειται μάλλον περί 
ανυπάρκτου συνεταιρισμού, δταν τό κυρίαρχο Σ ώ μ α τής Γενικής Συνε
λεύσεως δέν λαμβάνη γνώσιν τών Ισολογισμών, τών απολογισμών κα ί  
τών συναπτομένων δανείων. Κ α ί έρωτάται, πώς είναι δυνατόν νά βασι- 
ζώμεθα δτι ό συνεταιρισμός αυτός θά προχωρήση όμαλώς κα ί θά άπο- 
δώση, πρός δφελος τών άλιέων; Π ώς είναι δυνατόν ακόμη, νά φαντα- 
σθώμεν ενότητα μεταξύ τών μελών τού συνεταιρισμού αυτού, δταν άπο- 
στρακίζωμεν τήν γνώμην των, έπί σοβαρωτάτων θεμάτων αυτού;

Κατά συνέπειαν πιστεύω, δτι ουτε χαί ή ένότης πρόκειται νά έπιχρα- 
τήση μεταξύ τών συνεταίρων.

Θά ήθελα έν συνεχεία νά κάμω άλλας δύο σοβαρωτάτας παρατηρήσεις.
Ή  πρώτη αφορά τάς διατάξεις τού υπό κρίσιν σχεδίου Ν.Δ τάς άφο- 

ρώσας τήν κοινωνικήν άσφάλισιν τών μελών τού συνεταιρισμού.
Δ ιά τού άρθρου 17 τά μέλη τού συνεταιρισμού έξαιρούνται τών ευερ

γετημάτων κοινωνικής άσφαλίσεως τά όποια ισχύουν διά τούς άλλους 
έργάτας.

Τό νομοσχέδιον προχωρεί είς τήν καθιέρωσιν ειδικού τρόπου παροχής 
κοινωνικής άσφαλίσεως είς τά μέλη του. Κ ατά  τήν γνώμην μου δέν εξα
σφαλίζεται πλήρης άσφάλισις κα ί περίθαλφις είς τά μέλη τού συνεταιρι
σμού διότι αί έλλείφεις είναι βασικαί, δπως π.χ. διά τό μέλος τού συνε
ταιρισμού τό συμπληρούν τό 65ον έτος τής ηλικίας του κα ί τό όποιον είς 
τήν ηλικίαν αύτήν παύει νά είναι μέλος τού συνεταιρισμού ούδεμία πρό
νοια συνταξιοδοτήσεώς του λαμβάνεται. Κ α ί δλοι γνωρίζομεν δτι έάν



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 0 5

έργασθή κανείς είς την επίμοχθον αυτήν εργασίαν κα ί αποχώρηση αυτής 
μετά πάροδον 40ετίας είς τήν προχωρημένην αυτήν ηλικίαν τών 65 ετών 
δέν εϊναι δυνατόν είς καμμίαν άλλην εργασίαν νά άπασχοληθή. Δ ι’ αυτόν 
τόν λόγον πρέπει νά προβλεφθή συνταξιοδότησις είς τους άποχωροΰντας.

Επίσης καμμία πρόβλεφις δέν γίνεται περί παροχής ιατροφαρμακευ
τικής καί νοσοκομειακής περιθάλφεως είς τά μέλη καί τάς οικογένειας 
των. Τρίτον, ό συνεταιρισμός αναλαμβάνει υποχρεώσεις ανύποπτων 
χρεών τά όποια προέρχονται άπό τήν διαχείρισιν τοΰ παλαιού συνεταιρι
σμού. Παραδίδεται βάρος χρέους 2 .0 0 0 .0 0 0  είς τά μέλη τού νέου συνε
ταιρισμού. Τέταρτον, τό Κράτος πρόκειται νά είσπράττη ενοίκων
1.000 .000 ετησίως διά τήν έκμετάλλευσιν τής λιμνοθαλάσσης άπό τά 
μέλη τού Συνεταιρισμού. Νομίζω ότι έψ’ όσον πρόθεσις τής Κυβερνήσε
ως εϊναι νά βοηθήση τούς ανθρώπους αυτούς, οι όποιοι έχουν περιέλθει 
είς άθλίαν οικονομικήν κατάστασιν ή καταβολή μισθώματος εϊναι τελεί
ως άσκοπος.

Επίσης εκείνο τό όποιον προκαλεΐ ιδιαιτέραν άγανάκτησιν εϊναι ή 
διάταξις τού άρθρου 32 καθ’ ήν έκ τής λύσεως τών νύν μισθώσεων τήν 
29 Φεβρουάριου 1960 ούδεμία είς βάρος τού δημοσίου γεννάται ύποχρέ- 
ωσις, υποχρεούται δέ ό ιδρυόμενος συνεταιρισμός είς άποκατάστασιν τών 
εκ τής λύσεως τών συμβάσεων τών μισθωτών ζημιών.

"Ολα αυτά τά βάρη τά όποια επωμίζεται ό ιδρυθησόμενος συνεταιρι
σμός θά παίξουν κατά τήν γνώμην μου αποφασιστικόν παράγοντα είς τήν 
ζωήν του. Έάν πράγματι θέλομεν νά έπιβιώση ό συνεταιρισμός πρέπει νά 
τόν άπαλλάξωμεν άπό όλα αυτά τά δυσβάστακτα οικονομικά βάρη.

"Ολας αύτάς τάς παρατηρήσεις έθεώρησα ύποχρέωσίν μου νά διατυ
πώσω έν τώ πλαισίω τής ομαλής καί αποδοτικής λειτουργίας τού Ιδρυο- 
μένου Συνεταιρισμού καί παρακαλώ τόν κ. Υπουργόν νά τροπολογήση 
άναλόγως τό υπό κρίσιν σχέδιον Ν .Δ .

Μ. Χριστογιώργος. Κύριοι συνάδελφοι, άναμφισβητήτως τό πρόβλη
μα τής Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου είναι έν έκ τών σοβαρωτέρων προ
βλημάτων τά όποια χρήζουν άντιμετωπίσεως. Τό πρόβλημα αυτό απα
σχολεί ιδιαιτέρως τούς πενομένους άλιεΐς τής περιοχής Μεσολογγίου- 
Αίτωλικού. Εϊναι πρόβλημα περί τό όποιον πολλοί μέχρι σήμερον 
ήσχολήθησαν. Άνεπτύχθησαν διάφοροι άπόφεις όσον αφορά τήν άντιμε- 
τώπισίν του. Ή  μία άποφις άφεώρα τήν άποξήρανσιν τής Λιμνοθαλάσ- 
σης ή δέ άλλη τήν μετατροπήν της είς ίχθυοτροφείον. Ημείς έδώ θά 
άσχοληθώμεν μέ τήν δευτέραν άποφιν τήν όποιαν προγραμματίζεται τό 
συζητούμενον σχέδιον Ν. Διατάγματος.
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Διά τοΰ υπό χρίσιν σχεδίου Ν .Δ . συνιστάται αναγκαστικός συνεταιρι
σμός εις τόν όποιον ανατίθεται ή εκμετάλλευσις τής Λιμνοθαλάσσης Με
σολογγίου. "Οπως έτόνισαν χαί άλλοι συνάδελφοι τό αίτημα αυτό είναι 
καθολικόν αίτημα τών κατοίκων τής περιοχής Μεσολογγίου. Εξεταστέου 
είναι τό αν διά τοΰ μέτρου αυτού πρόκειται νά καλυφθούν α'ι άνάγκαι 
τών άσχολουμένων εις την αλιείαν τής Λιμνοθαλάσσης, διότι ό Συνεται
ρισμός συνιστάται καί παραδίδεται χωρίς καμμίαν κρατικήν ένίσχυσιν. 
Δεύτερον, δέν έχει έξετασθή άν τά υπό έκτέλεσιν έργα τού ρού τού Κ ά
τω Αχελώου πρόκειται νά επηρεάσουν την τύχην τής Λιμνοθαλάσσης. 
Διότι άν είσέλθουν τά ΰδατα αυτά διά τής σήραγγος τής Λυσιμαχίας 
υπάρχει κίνδυνος ή Λιμνοθάλασσα νά καταστή άχρηστος. Κ αί φαίνεται 
δτι τό θέμα αύτό δέν άντιμετωπίσθη καί δέν έχει έξετασθή τί πρόκειται 
νά συμβή εν προκειμένω.

Πέραν δμως δλων αυτών πρόκειται νά έξετάσωμεν τήν σύνθεσιν τών 
μελών τού Δ. Συμβουλίου. Πρώτον έφ’ δσον τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
δέν άποτελεΐται άπό πρόσωπα έχοντα άμεσον σχέσιν μέ τό έργον τής Λι- 
μνοθαλάσσης δέν νομίζω δτι έχει νά ώφεληθή τό έργον, διότι τί σχέσιν 
έχει μέ τήν Λιμνοθάλασσαν ό Διοικητής Χωροφυλακής, ό Είσαγγελεύς, 
ό Πρόεδρος Πρωτοδικών καί τά άλλα μή αιρετά μέλη του. Ποίαν θέσιν 
θά έχη 6 Είσαγγελεύς δστις θά καλήται νά άσκήση τήν ποινικήν δίωξιν 
τών μελών τού συνεταιρισμού. Ποίαν σχέσιν θά έχη ό έκπρόσωπος τής 
Λ .Τ .Ε . ό όποιος αύριον λόγω άλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων θά 
άντιδικήση μέ τόν Συνεταιρισμόν; Ποίαν ό Πρόεδρος Πρωτοδικών ό 
όποιος καί θά χληθή λίαν συντόμως νά διχάση τάς δίχας μεταξύ συνε
ταίρων χαί μισθωτών;

Ποίαν σχέσιν δύναται νά έχη τό Διοικητικόν Συμβούλιου μέ πρόσωπα 
τά όποια δέν διαμένουν μονίμως είς τήν περιοχήν, μέ πρόσωπα άναμφι- 
σβητήτως ξένα πρός τό έργον καί τούς έπιδιωκομένους σκοπούς; Έάν ή 
σύνθεσις τού Διοικητικού Συμβουλίου ύπηγορεύθη άποχλειστιχώς έχ λό
γων όδηγούντων είς τήν μή δυνατότητα παραστάσεως τών έν λόγω 
μελών είς τάς συνεδριάσεις τού Συμβουλίου, τότε άσφαλώς ή Κυβέρνη- 
σις δέν άποβλέπει είς τήν εΰόδωσιν τού έργου. Είς τήν διοίχησιν έπρεπε 
νά μετέχουν πρόσωπα ειδήμονα περί τόν σκοπόν καί σχέσιν έχοντα μέ  
τήν άνάπτυξιν τής παραγωγής καί μέ τήν εμπορίαν τών ιχθύων. Ποιος, 
κ. συνάδελφοι, πρόκειται νά εμπορευθή τά φάρια; Ό  Διοικητής τής Χ ω 
ροφυλακής ή ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών; Τό έργον τής Γενικής Συ- 
νελεύσεως περιορίζεται είς μίαν συνεδρίασιν καθ’ έκαστον Δεκέμβριον 
σκοπόν έχουσα τήν εκλογήν ώρισμένων μελών. Πέραν τούτου ή Γενική
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Συνέλευσις είς ούδεμίαν εργασίαν μετέχει χαί ούδέν δικαίωμα ελέγχου 
κέκτηται. Τό δικαίωμα τής έλευθέρας αλιείας θά έσήμαινε χατά τό πα
ρελθόν δτι πάς κάτοικος τοΰ Μεσολογγίου είχε τό δικαίωμα νά άλιεύη 
καί προσπορίζεται στοιχειωδώς τά πρός τό ζήν. Αυτό τό δικαίωμα άπό 
τοΰδε καί είς τό εξής άπαλλοτριοΰται καί άπαλλοτριοΰται έσαεί. Οί 
άνθρωποι αυτοί παρέχουν είς τόν Συνεταιρισμόν διά τοΰ παρόντος σχεδί
ου Ν. Διατάγματος τήν ιδιοκτησίαν των, τά αλιευτικά των εργαλεία, 
περιορίζονται είς εν ελάχιστον ημερομίσθιον, ενώ συγχρόνως βαρύνονται 
μέ υποχρεώσεις καί χρέη οΰδενός δικαιώματος άπολαμβάνοντες είς την 
Γενικήν Συνέλευσιν. Ή  Γενική Συνέλευσις εν άντιθέσει πρός πάσαν 
άλλην Γενικήν Συνέλευσιν Συνεταιρισμού ούδέν δικαίωμα έχει, οΰτε τής 
εγκρίσεως τοΰ προϋπολογισμού ή τού ισολογισμού, άλλά πάντα ταύτα 
τά δικαιώματα μεταβιβάζονται είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

Δ. Λεονάρδος. *Εχουν δμως τήν ύποχρέωσιν νά πληρώσουν τά σπα
σμένα έάν ό Συνεταιρισμός άποτύχη.

Π. Σταυρόπουλος. Δεν θά πληρώσουν απολύτως τίποτε.
Μ. Χριστογιώργος. Ό  Συνεταιρισμός έχει τόσας επιβαρύνσεις ώστε 

είναι αδύνατον νά προοδεύση.
Προεδρεύων Άναπληρ. Αντιπροέδρων κ. Λ. Μπατρΐνος. Κύριε συνά

δελφε, είμαι υποχρεωμένος νά σάς υπενθυμίσω δτι ή συζήτησις είναι έπί 
τής αρχής, ένώ υμείς όμιλεΐτε έπί συγκεκριμένων άρθρων. Πάντες οί μέ
χρι τοΰδε άγορηταί ώμίλησαν έπί τής αρχής τού ύπό κρίσιν σχεδίου 
Ν .Δ . Θά παρεκάλουν δπως περιορισθήτε είς τήν κατ’ αρχήν συζήτησιν.

Κ. Ροδόπουλος (Πρόεδρος Βουλής). Κύριε Πρόεδρε, ήθελα νά κατα
στήσω γνωστόν είς τούς κ.κ. βουλευτάς, δτι έάν θέλουν νά φηφισθή τό 
σχέδιον Ν .Δ . πρέπει νά βοηθήσουν νά φηφισθή σήμερον, διότι αί ήμερη- 
σίαι διατάξεις τών αμέσως προσεχών συνεδριάσεων έχουν καταληφθή 
ύπό άλλων νομοσχεδίων έξ ίσου σοβαρών καί τών όποιων ή Κυβέρνησις 
θεωρεί έπείγουσαν τήν συζήτησιν.

Συνεπώς, δέν θέλω νά εϊπω δτι ή τυχόν έπιβράδυνσις τής έπιφηφίσε- 
ως τού σχεδίου Ν .Δ . έπιβαρύνει τούς ρήτορας άλλά ή μή φήφισίς του 
κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν θέλει κατ’ άναπότρεπτον άνάγκην έπιφέ- 
ρει τήν έπί πολλάς ημέρας έπιβράδυνσιν τής έπιφηφίσεώς του.

Δ. Λεονάρδος. Αυτό είναι άπαράδεκτον.
Κ. Ροδόπουλος (Πρόεδρος Βουλής). Δ Γ  έσάς είναι δλα άπαράδεχτα. 

Συνεχίσατε κ. Πρόεδρε.
Προεδρεύων Άναπληρ. Αντιπροέδρων κ. Λ. Μπατρΐνος. Θά έφαρμο- 

σθή ό Κανονισμός.
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Μ. Χριστογεώργος. Κ ατά τόν τρόπον αυτόν, χ. συνάδελφοι, εχομεν 
μία έπιβάρυνσιν 50% έπ ί τοΰ ακαθαρίστου εισοδήματος κα ί διερωτώμαι 
πώς είναι δυνατόν ό Συνεταιρισμός νά προοδεύση. Τό ποσοστόν όμως 
υπερβαίνει τά 50% . Έάν είναι 1.000.000 ή έτησία παραγωγή, ή επιβά- 
ρυνσις αντιστοιχεί πρός 10%> συν 5% συν 2% σύνολον 17% . Έάν ύπο- 
λογίσωμεν χαί 9% διά τήν πρώτην 3ετίαν, τό ποσοστόν ανέρχεται είς 
27  %. Ύπολογιζομένου χαί ενός 3 έως 6 %> διά τά ατυχήματα, φθάνομεν 
τό 33% . Άλλά πέραν τούτου απομένει ή εξαγορά τών μηχανημάτων, ή 
φορολογία, αί δόσεις πρός τήν Α Τ Ε  διά τό 2ετές δάνειον, αί δόσεις διά 
τό παλαιόν χρέος, ή άποζημίωσις τών μισθωτών. Έ π ί πλέον όφείλομεν 
νά λάβωμεν ύπ ’ όφιν ότι δέν ύφίσταται δικαίωμα συμμετοχής είς άλλον 
συνεταιρισμόν, τό δέ πρωτάχουστον είναι ότι δέν ύφίσταται έχχαθάρισις. 
Δέν γνωρίζω Εταιρείαν ή Συνεταιρισμόν είς τόν όποιον δέν λαμβάνει 
χώραν έχχαθάρισις. Φοβούμαι, χ. συνάδελφοι, ότι ό Συνεταιρισμός 
αυτός μοιραίως οδηγείται πρός τήν έχπτωσίν του όπως τήν διαγράφει 
χαί τό σχετικόν άρθρον. Πράγματι οί αρμόδιοι είσηγηταί τό προέβλεφαν 
καί συνέταξαν τήν ληξιαρχικήν πράξιν τού θανάτου του. Ά λλά τό σπου- 
δαιότερον είναι ότι οί έλεύθεροι άλιεϊς δέν έχουν πλέον δικαίωμα έλευθέ- 
ρας αλιείας. Νομίζω, κ. συνάδελφοι, ότι τό ύπό χρίσιν σχέδιον Ν .Δ. δέν 
οδηγεί είς εύόδωσιν τοΰ σκοπού τόν όποιον λέγεται ότι έπιδιώχει άλλά  
άντιθέτως είς τήν χρεωχοπίαν τού Αναγκαστικού Συνεταιρισμού χαί έν 
συνεχεία είς τήν άποξήρανσιν τής λιμνοθαλάσσης.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, θά σάς παραχαλέσω νά μού έπι
τραπή πρός διαφώτισιν τής Επιτροπής νά είπω όλίγα τινά σχετιχώς μέ 
τό θιγέν θέμα τής άποξηράνσεως τής λιμνοθαλάσσης. Πολύς θόρυβος 
έχει δημιουργηθή δι ’ ένα ζήτημα, διά τό όποιον άπαντες έπρεπε νά είμε- 
θα σύμφωνοι. Καί ιδού διατί: Ή  λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αίτωλι- 
κού, έχει, ώς γνωστόν, έκτασιν 180.000 περίπου στρεμμάτων. Έ ξ  
αυτών, πρόκειται, πειραματιχώς νά άποξηρανθούν, άρδευθούν χαί γενι- 
χώτερον νά άξιοποιηθούν μόνον 3.000 στρέμματα, ήτοι τό 1 /6  τής λί- 
μνοθαλάσσης.

Ή  τοποθεσία είς τήν όποιαν πρόκειται νά έχτελεσθή τό έργον ουτε 
τούς άλιεϊς βλάπτει, ουτε τόν Τουρισμόν χαί ούδέν ιστορικόν μνημεϊον 
θίγει. Απεναντίας, θά τόνωση μίαν πενομένην περιοχήν χαί θά ώφελήση 
σημαντιχώς αυτήν ταύτην τήν αλιείαν, λόγω τοΰ έμπλουτισμού τής λι- 
μνοθαλάσσης έχ τών χρησιμοποιηθησομένων πρός άρδευσιν τής περιοχής 
ύδάτων. Τά άξιοποιηθησόμενα 3.000 στρέμματα, θά διανεμηθούν μεταξύ 
τών άλιέων μέ κλήρον 50 ποτιστικών στρεμμάτων δι ’ έκαστον χαί ουτω
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θά μειωθή χατά τό 1 /5  ό αριθμός τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού ε π ’ 
ώφελεία χ α ί τών υπολοίπων.

Τό έργον τούτο θά εκτελεσθή δωρεάν υπό τής Όλλανδιχής Κυβερνή
σεως πρός τήν όποιαν έχφράζω τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου χαί 
υπό Όλλανδών τεχνιχών, μοναδικών ώς γνωστόν, εις τόν κόσμον διά 
τοιαύτης φύσεως έργα, θά δώση δέ ζωήν εις μίαν φθίνουσαν πόλιν ώς τό 
Μεσολόγγι. Τούτων ούτως έχόντων, δέν νομίζω ότι είναι δυνατόν νά 
ύπάρχη οΰτε εις καλόπιστος συζητητής ό όποιος νά εχη άντίρρησιν διά 
τήν εκτέλεσιν τού έργου (Χειροκροτήματα).

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Πρόεδρε, ή τάξις τών άλιέων τής Αι- 
μνοθαλάσσης Μεσολογγίου-Αίτωλιχού είναι άπό τάς πλέον συμπαθείς 
χαί τάς πλέον άναζιοπαθούσας. Ή  προστασία των άποτελεΐ 'ιεράν ΰπο- 
χρέωσιν τής Πολιτείας. Δ ιά τοΰ ιδρυομένου συνεταιρισμού ή θέσις των 
θά βελτιωθή αίσθητώς. Ήχούσθησαν αμφοτέρωθεν πολλαί άπόφεις άξιαι 
ιδιαιτέρας προσοχής, τάς οποίας βεβαίως θά λάβη ΰπ’ όφιν ό χ. υπουρ
γός. Ώ ς πρός τό επίμαχον θέμα τής συγχροτήσεως τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, φρονώ ότι ή παρουσία εις αυτό διχαστικών προσώπων χαί 
διοικητικών τοιούτων θέλει άποτελέσει ίσχυράν έγγύησιν πρός τό συμφέ
ρον αυτών τούτων τών άλιέων.

Ώ ς πρός τήν άποξήρανσιν τής Λιμνοθαλάσσης οφείλω νά υπενθυμίσω 
τήν σύστασιν τής Ακαδημίας Αθηνών όπως μή άλλοιωθή ή ιστορική 
μορφή τού τοπίου τής ίεράς πόλεως τού Μεσολογγίου, τοπίου γεμάτου 
άπό τά άγιώτερα κειμήλια κ α ί μνημεία τού Ελληνικού “Εθνους. Νομίζω 
ότι κατά τήν συζήτησιν τού Τεχνικού Επιμελητηρίου, ήτις διεζήχθη 
άντικειμενικώς, επί πολιτισμένου όντως επιπέδου, κατεδείχθη ή ανάγκη 
νά προηγηθούν τά εγγειοβελτιωτικά έργα τής σήραγγος τής Λυσιμαχίας 
κ α ί τής άρδεύσεως τής πεδιάδος τού Μεσολογγίου, είτα δέ νά μελετηθή 
τελειωτικώς τό θέμα τής άποξηράνσεως. Πάντως ή απειλή έξαφανίσεως 
ιστορικών χώρων, ώς ή Κλείσοβα, θά μ έ εύρισχεν αντίθετον. Άπαλλο- 
τρίωσις ηθικών κτήσεων αιώνιας αξίας υπέρ αμφιβόλου υλικής ώφελείας 
είναι απαράδεκτος. Ή  αποτυχία δέ προηγουμένων έργων παρομοίας φύ
σεως εις τήν ιδίαν περιφέρειαν πρέπει νά μάς κάμουν ακόμη περισσότε
ρον επιφυλακτικούς όσονδήποτε κα ί άν εκτιμώμεν τήν γενναιόφρονα διά- 
θεσιν χα ί τήν μεγάλην πείραν τών άσχοληθέντων μ έ τήν άποξήρανσιν φί
λων Όλλανδών.

Ν. Ζορμπάς. Κύριε Πρόεδρε, τό Μ εσολόγγι ανήκει εις τήν Ελλάδα. 
Κ α ί κάθε ζήτημα τό όποιον απασχολεί τήν 'ιεράν πόλιν τού Μ εσολογγί
ου πρέπει νά τό έξετάζωμεν μ έ μεγίστην προσοχήν κα ί σεβασμόν κα ί
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άγάπην. Ύ π ’ αυτό τό πρίσμα θά Ιξετάσω τό υπό χρίσιν σχέδιον νομοθε
τικού Διατάγματος χαί θά προσπαθήσω νά συμβάλω εις τήν χαλυτέραν 
διατύπωσιν αυτού. Έάν ή Κυβέρνησις εστήριξε τό νέον σύστημα εχμε- 
ταλλεύσεως τής Λιμνοθαλάσσης εις τόν χαθιερωμένον θεσμόν τού ανα
γκαστικού συνεταιρισμού, νομίζω ότι θά ήτο επιτυχής ή διατύπωσις τού 
νομοσχεδίου καί θά έπρεπε όλοι νά τό φηφίσωμεν, διότι ό αναγκαστικός 
συνεταιρισμός είναι ένας θεσμός ό όποιος επέτυχε πλήρως είς τήν χώραν 
μας. Έ χ ω  ύπ’ όφει μου τόν αναγκαστικόν συνεταιρισμόν Μαστιχοπαρα- 
γωγών Χίου, δ όποιος είχε μεγάλην επιτυχίαν. Ά λλά ό συνεταιρισμός 
αυτός εύρε τόν άνθρωπόν του. Τόν ένα δημιουργόν καί επί εικοσαετίαν 
ήδη Πρόεδρόν του. Δυστυχώς τών προσόντων αυτών στερείται τό ύπό 
χρίσιν νομοσχέδιον, διότι αναθέτει τάς τύχας τού συνεταιρισμού ούχί είς 
τά ενδιαψερόμενα μέλη τού συνεταιρισμού καί τόν ένα εμπνευσμένον δη
μιουργόν του, άλλά είς πρόσωπα περαστικά άπό τό Μεσολόγγι καί ξένα 
πρός τό επάγγελμα τού ιχθυοπαραγωγού. Τό σχέδιον Ν .Δ . άπό τής 
άπόφεως αυτής πάσχει όργανικώς. Δ ι ’ αυτό θά ήθελα νά άποσυρθή, νά 
μελετηθή εκ νέου χαί νά τό έπαναφέρη ό χ. Υπουργός άρτιώτερον δια- 
τυπωμένον έπί σχεδίου καθιερωμένων καί εφηρμοσμένων θεσμών, ώς ό 
θεσμός τού αναγκαστικού ή ελευθέρου Συνεταιρισμού.

Διά τού ύπό χρίσιν σχεδίου Ν .Δ . τά βάρη τής προηγηθείσης έκμε- 
ταλλεύσεως τής Λιμνοθαλάσσης επιβάλλονται είς τόν νέον Όργανισμόν. 
Επιβάλλονται δέ βάρη είς τόν Συνεταιρισμόν, τά όποια θά επιπέσουν 
μίαν ημέραν έπί τών ώμων τών μελών τού Συνεταιρισμού.

Άπό σχετικήν τροπολογίαν τού συναδέλφου κ. Γαρουφαλιά φαίνεται 
ότι είς Συνεταιρισμόν Άρτης ό όποιος διελύθη, τά χρέη του ή Αγροτική 
Τράπεζα τά ζητεί νά τά είσπράξη άπό τά καθ’ έκαστον μέλη. Δικαίως 
διά τής τροπολογίας του ζητεί ό κ. συνάδελφος τήν άπαλλαγήν τών 
μελών άπό τάς ύποχρεώσεις αύτάς. Τούτο όμως προκαλεϊ σχέφεις διά 
τήν τύχην τών μελών τού διά τού σχεδίου Ν .Δ . συνιστωμένου νέου Συ
νεταιρισμού.

Φοβούμαι ότι ό συνεταιρισμός αυτός τόν όποιον κληροδοτούμεν μέ 
βάρη άπό τής ίδρύσεώς του, δέν θά άνθέξη. Καί παρ’ όλας τάς άγαθάς 
ελπίδας τού συναδέλφου χ. Σταυροπούλου νά ΐδη τούς άνθρώπους αυτούς 
εύημερούντας θά τούς ΐδη διωχομένους διά τά χρέη καί έτι χειρότερον 
άπαθλιωμένους.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριε συνάδελφε, δέν άναλαμβάνεται καμμία ύπο- 
χρέωσις άπό τά μέλη τού συνεταιρισμού διά τήν περίπτωσιν άποτυχίας 
τού συνεταιρισμού.
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Ν. Ζορμπάς. Θά τήν άναλάβουν, χ. συνάδελφε, βάσει τών γενικών 
αρχών τού Ισχύοντος Συνεταιριστικού μας Δικαίου.

Ποιος θά άναλάβη τάς υποχρεώσεις, ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών ή 
ό Διοικητής Χωροφυλακής; Αί υποχρεώσεις θά έπιπέσουν επί τών συνε
ταίρων.

Νομίζω ακόμη, δτι οφείλει ή Κυβέρνησις νά εκκαθάριση ποίαν πολι
τικήν θέλει νά άκολουθήση ίπί τής λιμνοθαλάσσης. Θέλει άποξήρανσιν 
αυτής; Ά ς  τό εϊπη, ώστε νά καταλήξωμεν είς ένα οριστικόν συμπέρα
σμα. Θέλει νά άποξηράνη μόνον τήν Κλείσοβαν; Ά ς  τό έχχαθαρίση. 
Φοβούμαι δμως, μήπως ή άποξήρανσις τής Κλεισόβης άποτελέση τήν 
αρχήν διά περαιτέρω άποξήρανσιν ολοκλήρου τής λιμνοθαλάσσης οπότε 
τί χρειάζεται τό παρόν σχέδιον Ν .Δ .; Νομίζω δτι τό σχέδιον Ν .Δ . πρέ
πει νά καταστήση τόν συνεταιρισμόν δργανον αύτοδιοικούμενον, καί δχι 
έξαρτώμενον εκ τού Δ .Σ . Τήν διοίχησιν τού συνεταιρισμού θά πρέπει νά 
τήν άναδεικνύη ή γενική συνέλευσις. Νά γνωρίζη ή Γενική Συνέλευσις 
τού συνεταιρισμού ποια είναι τά διχαιώματά της καί νά άποφασίζη διά 
τήν λήφιν μέτρων διά τήν εξυπηρέτησιν τών μελών του καί τήν τύχην 
των. Δέν πρέπει τόν οργανισμόν αυτόν μέ τό ξεκίνημα νά τόν κάμωμεν 
θνησιγενή. Τό νομοσχέδιον τροφοδοτεί απ ' αρχής τόν οργανισμόν μέ 
χρέη καί βάρη που θά άποδειχθούν δυσβάστακτα. Όφείλομεν νά τόν 
άπαλλάξωμεν άπό τά βάρη αυτά. Τό σχέδιον Ν .Δ . διά νά καταστή άπο- 
δοτικόν χαί ώφέλιμον, οφείλει νά εχχαθαρισθή άπό τάς έπιληφίμους δια
τάξεις του, νά καταστή καθαρόν χαί νά στερεώση τόν οργανισμόν επί 
βάσεως ορθής όργανώσεως. Έάν παραμείνη ώς έχει είς τήν διατύπωσίν 
του, σύγχυσιν μόνον θά επιφέρη καί τό ήδη δυσεπίλυπτον πρόβλημα τής 
έκμεταλλεύσεως τής λιμνοθαλάσσης τού Μεσολογγίου θά καταστή βάρος 
δυσβάσταχτον διά τήν συμπαθή αυτήν περιοχήν. Ά ς  προσέξη ό κ. 
Υπουργός, τάς παρατηρήσεις μας διά νά βελτιώση τό σχέδιον Ν .Δ . ΐνα 
διά τούτου ώφελήση πράγματι.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ νά μού επιτραπή νά 
δώσω ώρισμένας εξηγήσεις.

Δ. Λεονάρδος. Κύριε Πρόεδρε, διατί αυτή ή διάκρισις υπέρ τού χ. 
συναδέλφου νά όμιλήση εχ νέου;

Προεδρεύων Αναπληρωτής Αντιπροέδρων κ. Λ. Μπατρϊνος. Εισηγη
τής είναι χαί δικαιούται νά δώση εξηγήσεις, δπως καί σείς έάν μού ζη
τήσετε νά δώσετε ώρισμένας εξηγήσεις, διότι είσθε εισηγητής, θά σάς τό 
έπιτρέφω.

Π. Σταυρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι διότι ό συνάδελφος χ.
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Λεονάρδος έστενοχωρήθη καί φυσικά δέν είχα καμμίαν πρόθεσιν νά συ- 
ντελέσω είς τούτο. Επειδή δμως, κ. Πρόεδρε, άπό πολλούς συναδέλφους 
έθίγη τό θέμα τί θά γίνη εν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ συνεταιρισμού 
καί δτι τά οικονομικά βάρη θά επιπέσουν επί τών ώμων τών συνεταίρων 
κάμνω τήν δήλωσιν δτι ούδείς συνεταίρος θά έπιβαρυνθή. Σχετικώς προ
βλέπει τό άρθρον 3 4  παράγρ. 2  τού σχεδίου Ν .Δ .

Δ. Λεονάρδος. Ποια, δσα περισσεύουν, κ. συνάδελφε; Καί εάν δέν 
περισσεύσουν τί θά γίνη;

Π. Σταυρόπουλος. Επαναλαμβάνω δτι έάν δέν περισσεύσουν ούδείς 
τών συνεταίρων θά θιγή.

Δ. Λεονάρδος. Κύριε Πρόεδρε, ό κ. συνάδελφος κάμνει ασφαλώς πα- 
ρανόησιν είς τό εξής. Λέγομεν δτι εν περιπτώσει διαλύσεως τού Συνεται
ρισμού τό Κράτος θά ένοικιάση τά ιχθυοτροφεία καί αφού θά πληρωθούν 
τά ενοίκια καί οί φόροι, εάν ύπάρχη περίσσευμα θά δώση είς τούς συνε
ταίρους. Τό ερώτημα είναι εάν δέν ύπάρχη περίσσευμα τί θά γίνη; 
Ποιος θά πληρώση; Θά κληθούν ναί ή δχι οί συνεταίροι νά φέρουν τά 
οικονομικά βάρη;

Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομηχανίας). Κύριε συνάδελφε, τό Δημόσιον 
εισπράττει καί σήμερον φόρους διά τήν έκμετάλλευσιν τών ιχθυοτροφεί
ων. Οί φόροι αύτοί έλπίζεται δτι θά είναι περισσότεροι μέ τήν όργάνω- 
σιν καί τήν άνάπτυξιν τών ιχθυοτροφείων, άλλά εν πάσει περιπτώσει έάν 
δέν υπάρξει περίσσευμα τό Κράτος θά άναλάβη τά βάρη.

Μ. Κύρκος. Έζήτησα τόν λόγον έπί τού Κανονισμού, κ. Πρόεδρε.
Προεδρεύων Αναπληρωτής Αντιπροέδρων κ . Λ. Μπατρΐνος. *Εχετε 

τόν λόγον.
Μ. Κυρκος. Κύριε Πρόεδρε, δέν έχω καμμίαν άντίρρησιν οί είσηγη- 

ταί νά ομιλούν δίς καί τρίς καί τετράκις. Ά λ λ ’ έπειδή είπατε προηγου
μένως, δτι εισηγητής είναι ό συνάδελφος κ. Σταυρόπουλος καί δύναται 
νά λάβη τό λόγον.

Προεδρεύων Αναπληρωτής Αντιπροέδρων κ. Λ. Μπατρΐνος. Δέν είπον 
αύτό, κ. συνάδελφε. Έγώ είπον, δτι εισηγητής είναι καί δύναται νά 
δώση πληροφορίας.

Ό  κ. Μανιαδάκης έχει τόν λόγον.
Κ. Μανιαδάκης. Κύριε Πρόεδρε, διανύομεν είς τήν έποχήν μας μίαν 

περίοδον μελέτης καί καταρτίσεως προγραμμάτων πρός άξιοποίησιν τών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τής Χώρας. Αύτό, γίνεται είς δλα τά Κρά
τη. Μόνον δι’ αυτοί τού τρόπου, κ. Πρόεδρε, δυνάμεθα νά αύξήσωμεν 
τό έθνικόν μας εισόδημα καί νά βελτιώσωμεν τό βιοτικόν έπίπεδον τού
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Λαού μας. Έρωτών, λοιπόν· το υπό χρίσιν σχέδιον Ν .Δ ., είναι μέσα εις 
τό πνεύμα αυτό τής άξιοποιήσεως τών πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων 
τής Χ ώ ρας μας, ή είναι ένα σχέδιον Ν .Δ. περιπτωσιολογικόν, τό όποιον 
αποβλέπει εις τήν διασκέδασιν μ ιας χαταστάσεως; Κ α θ ’ δσον, εγώ  
τουλάχιστον γνωρίζω, ή Κυβέρνησις μετεχάλεσεν εκ τού εξωτερικού ξέ
νον ειδικόν διά νά μελετήση τά προβλήματα τά όποια σχετίζονται μ έ τάς 
λιμνοθαλάσσας. Έν τούτοις, είς τήν εισηγητικήν έκθεσιν τού σχεδίου 
Ν .Δ., δέν βλέπω χαμμίαν φράσιν περί τής έπιλυσεως τών ζητημάτων 
τών λιμνοθαλασσών.

Έάν πρόκειται χ. Πρόεδρε, νά λύσωμεν τό πρόβλημα τής λιμνοθα- 
λάσσης, περί τής όποιας άσχολεϊται τό συζητούμενον σχέδιον Ν .Δ ., 
άλλαι θά πρέπει νά είναι αί σκέφεις μας. Έάν όμως είναι θέμα εξοικο- 
νομήσεως 650 ανθρώπων, τότε είναι άλλο ζήτημα. Επειδή δέν βλέπω  
τίποτε σχετικόν μ έ αυτά είς τήν εισηγητικήν έκθεσιν τού σχεδίου Ν .Δ ., 
θεωρώ τό δλον θέμα ώς μίαν απλήν προσπάθειαν κα ί δι ’ αυτό, δέν 
εισέρχομαι είς τήν ουσίαν. Ή  Κυβέρνησις, δμως, οφείλει νά μελετήση 
καί νά έκτιμήση, έάν αύτή ή λιμνοθάλασσα, είναι δυνατόν νά άποδώση, 
έστω κα ί μειουμένη είς έκτασιν.

Μ. Κύρκος. Κύριε Πρόεδρε, όλίγας λέξεις θά εΐπω επί τού υπό χρί
σιν σχεδίου Ν .Δ. Ό  μελετών, τόσον τήν εισηγητικήν έκθεσιν, δσον κα ί 
τό κείμενον τού σχεδίου Ν .Δ ., άγεται, κατά  τήν ίδικήν μου άποφιν, είς 
τό νά διαμορφώση δύο εκ διαμέτρου άντιτιθεμένας άπόφεις.

Ή  πρώτη άποφις είναι ή Κυβέρνησις άνεχάλυφεν ένα οίονεί πακτωλόν 
χαί δέν άσχολεϊται, είμή μόνον, πώς θά τόν διαθέση άποτελεσματικώτε- 
ρον χαί συστηματικώτερον. Πλεΐσται είναι α ί διατάξεις τού σχεδίου 
Ν.Δ. διά τών όποιων γίνεται λόγος περί κρατήσεων, αί όποϊαι άνταπο- 
κρίνονται πρός ένα σκοπόν. Φαίνεται, δτι προβλέπονται δτι θά είναι τό
σο μεγάλα τά εισοδήματα, ώστε νά ψθάσωμεν είς τόν αριθμόν αυτόν 
τών κρατήσεων. Κ α ί διά νά μή στερηθή κ α ί τό Δημόσιον, παίρνει κα ί  
αυτό μερίδιον ένα έκατομμύριον δραχμάς.

Ή  άλλη άποφις εκ διαμέτρου αντίθετος, είναι, δτι δέν πρόκειται κάν 
περί πακτωλού, άλλά δέν είναι είς θέσιν νά εξασφάλιση ουδέ τόν άρτον 
τών άσχολουμένων είς τήν λιμνοθάλασσαν εργατών.

Τ ί πράγματι, συμβαίνει κύριοι συνάδελφοι; Συμβαίνει αυτό τό όποιον 
κα ί άλλοτε είχα τήν ευκαιρίαν νά καταγγείλω  είς τήν Αίθουσαν αυτήν. 
"Οτι, δηλαδή, τά ζητήματα έρχονται χωρίς σοβαράν μελέτην.

Ό  συνάδελφος κ. Μ ανιαδάκης, όμιλών πρό ολίγου, νομίζω, δτι 
ήρπασε τόν ταύρον άπό τά κέρατα. Ώμίλησε περί έχμεταλλεύσεως τών



2 1 4 Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

πλουτοπαραγωγιχών Δυνάμεων τοΰ Τόπου. Μία, λοιπόν, α π ’ αύτάς 
είναι χαί ή λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αίτωλιχού, ή όποία είναι δυνα
τόν νά τύχη έχμεταλλεύσεως. Αποδειχνύεται δμως, δτι ήγνοήθη άπό τό 
πρόγραμμα χαί είναι συμπτωματιχόν απλώς τό θέμα, ώς τό θίγει τό 
σχέδιον Ν .Δ .

Είμαι, χ. Πρόεδρε, άνεπιφυλάχτως, χατά τοΰ σχεδίου Ν .Δ . χαί πα
ραχαλώ τόν χ. Υπουργόν τής Βιομηχανίας νά τό άποσύρη χαί νά τό με- 
λετήση σοβαρώτερον, διά πολλούς λόγους χαί δι’ έχείνους τούς όποιους 
άνέφερεν ό συνάδελφος χ. Ζορμπάς. Διότι είναι βέβαιον, είναι μαθημα- 
τιχώς δεδομένον δτι αυτός ό άναγχαστιχός Συνεταιρισμός, ώς καθιδρύε
ται διά τού ύπό χρίσιν σχεδίου Ν .Δ ., πρόκειται νά άποτύχη. Περί τού
του δέ, άδιστάκτως είναι πεπεισμένος χαί ό εισηγητής τού σχεδίου 
Ν .Δ ., χ. Υπουργός τής Βιομηχανίας, ό όποιος φροντίζει άπό τούδε νά 
τόν χηδεύη. Διότι άπό τούδε προβλέπει ό χ. Υπουργός την χρεωχοπίαν 
τού Συνεταιρισμού χαί λαμβάνει μέτρα, περί τού τί θά πρέπει νά γίνη 
δταν ό Συνεταιρισμός χηρυχθή έκπτωτος, ή ύπό διάλυσιν.

Κύριε Πρόεδρε, δταν ένας ύπουργός είσηγεϊται ένα σχέδιον Ν .Δ . μέ 
φιλόδοξον εισηγητικήν έχθεσιν είναι δυνατόν νά παρεμβάλη χαί τήν διά- 
ταξιν αύτήν; Ά ς  τόν άφήναμε τόν συνεταιρισμόν νά ζήση νά ίδωμεν τί 
θά άποφέρη χαί εδώ είμαστε εάν φθάση εις τό σημεϊον τής διαλύσεως. 
*ίΟταν δμως λέγωμεν άπό τώρα τί θά χάμωμεν είς τήν περίπτωσιν 
εχπτώσεώς του αύτό άποδειχνύει τό όλιγώτερον όλιγοπιστίαν. Πέραν 
αυτού έχω νά χάμω μίαν ούσιωδεστάτην παρατήρησιν. Λέγετε, χ. 
Υπουργέ, δτι ή έχμετάλλευσις ανατίθεται είς τούς άλιεϊς χαί ίχθυεργά- 
τας. Ιδού, τί λέγει τό σχέδιον Ν .Δ . (άναγινώσκει). Τό σχέδιον Ν .Δ . 
δέν άνταποχρίνεται είς αύτό, διότι ή τεχνική Επιτροπή είς τήν όποιαν 
άναφέρεται είσηγεϊται πρός τό Διοικητικόν Συμβούλων.

Δέν είναι ή Τεχνική Επιτροπή ή όποία είσηγεϊται πρός τό Διοικητι
κόν Συμβούλων διά νά ληφθούν άποφάσεις. Δέν αποφασίζει ή Τεχνική 
Επιτροπή. Πού εύρίσχεται συνεπώς αύτό τό όποιον λέγετε, δτι άνετέθη 
είς τούς άλιεϊς χαί τούς ενδιαφερομένους εργάτας.

Δέν είναι αληθές λοιπόν, πόθοι βεβαίως εύσεβεϊς ύπάρχουν, δτι θά 
είσπραχθούν τόσα έσοδα ώστε νά εκπληρωθούν αί εν τώ σχεδίω Ν .Δ . 
άναφερόμεναι ύποχρεώσεις. Κ αί κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν νομίζω δτι 
προάγεται τό έργον τής άξιοποιήσεως τών πλουτοπαραγωγιχών δυνάμε
ων τού Τόπου.

Διά τούτο επανέρχομαι είς τήν αρχικήν μου πρότασιν καί παρακαλώ 
τόν κ. Υπουργόν νά άποσύρη τό σχέδιον Ν .Δ . διά νά μελετηθή τούτο
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καλύτερον χαί νά άποβή πράγματι πρός όφελος χαί τού άλιευτιχοϋ κό
σμου χαί τής αλιείας τοΰ τόπου.

Α. Μπαλτατζής. Κύριε Πρόεδρε, θά είμαι σύντομος χαί διότι επι
θυμώ νά καθυστερήσω τήν έπιφήφισιν τοΰ υπό χρίσιν σχεδίου Ν .Δ . Κ α
τά χαθήχον είμαι υποχρεωμένος νά εκθέσω είς γενικάς γραμμάς τάς 
άπόφεις μου έπί τοΰ νομοθετήματος τούτου.

Βεβαίως, τό Νομοθετικόν τούτο Διάταγμα δέν είναι τέτοιον, δέν είναι 
ιδανικόν, θά ήτο δυνατόν ό χ. Υπουργός νά φέρη ένα διάταγμα διά τού 
όποιου θ’ άντιμετωπίζετο τό πρόβλημα τής αλιείας είς τήν περιοχήν τοΰ 
Αίτωλιχοϋ χαί τού Μεσολογγίου. Όφείλομεν όμως νά εϊμεθα αντικειμε
νικοί χαί πρέπει παρά ταύτα νά δεχθώμεν ότι τό συζητούμενον νομοθετι
κόν διάταγμα ρυθμίζει τήν κατάστασιν τής αλιείας είς τήν περιοχήν 
αύτήν κατά τρόπον άναμφισβητήτως έξυπηρετούντα τόν ενδιαφερόμενον 
κόσμον χαί εχ παραλλήλου θά συμβάλη είς τήν άξιοποίησιν τού ίχθυο- 
παραγωγιχού πλούτου, είς τήν αυξησιν αυτού. Τήν στιγμήν αύτήν δέν 
υπάρχει συνεταιρισμός ό όποιος νά άποβλέπη είς τήν έξυπηρέτησιν τής 
αλιείας χαί τής παραγωγής ό όποιος θά συντελή είς τήν αυξησιν τού 
εισοδήματος τού κόσμου εκείνου ό όποιος άσχολεΐται μέ τήν εργασίαν 
αύτήν. Ή  έκμετάλλευσις σήμερον έχει άνατεθή είς διαφόρους ενοιχιαστάς 
οι όποιοι κατ’ ανάγκην εκμεταλλεύονται τούς άλιεΐς χαί τήν παραγωγήν 
έπιφέροντες τήν μείωσιν τού εισοδήματος τών εργαζομένων. Έ πί πλέον ό 
σημερινός τρόπος έκμεταλλεύσεως αποβαίνει εξοντωτικός γιά τόν αλιευ
τικόν πλούτον τής περιοχής διότι όλοι αποβλέπουν είς τά άμεσα κέρδη 
άδιαφορούντες διά τήν αυξησιν τής παραγωγής. Μέ τόν Ιδρυόμενον όμως 
Όργανισμόν είναι δυνατόν νά σταματήση ή ληστρική έκμετάλλευσις τής 
λιμνοθαλάσσης καί νά ληφθούν μέτρα διά τήν αυξησιν τού αλιευτικού 
πλούτου τής περιοχής. Έ π ί πλέον μέ τόν νέον Όργανισμόν 
δημιουργεΐται μία έπιχείρησις αλιευτική, ή όποία παραμερίζει πολλούς 
μεσάζοντας μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως καί θά προσφέρη είς 
τό αλιευτικόν εισόδημα τά κέρδη τών ένοιχιαστών χαί άλλων μεσαζό
ντων.

Ιδού διατί, νομίζω ότι ή όργάνωσις ενός Συνεταιρισμού θά έπιτρέφη 
τήν αυξησιν τού εισοδήματος τών άλιέων χαί έπίσης συστηματοποιουμέ- 
νης τής αλιείας θά προχωρήσωμεν είς τήν αυξησιν τού αλιευτικού πλού
του τής περιοχής. Βεβαίως κατ’ αρχήν δέν προτιμώμεν ένα αναγκαστι
κόν συνεταιρισμόν, άλλά έλεύθερον συνεταιρισμόν είς τόν όποιον βαρύ- 
νουσαν γνώμην θά έχη ή κυρίαρχος Γενική Συνέλευσις. Ή δη, δέν πρό
κειται κάν περί συνεταιρισμού, διότι τά συμμετέχοντα είς τήν διοίκησιν
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πρόσωπα, καθ’ όλα άξια εν τούτοις δέν είναι άπολύτως κατάλληλα διά 
τάς άνάγκας τοΰ Συν/σμοΰ. Έχομεν άλλοΰ αναγκαστικούς συνεταιρι
σμούς τών όποιων προεδρεύουν εκλεκτοί παραγωγοί καί έσημείωσαν με- 
γάλην επιτυχίαν. Είς αυτήν όμως τήν περίπτωσιν επροτιμήθη ό Πρόε
δρος τών Πρωτοδικών. Βεβαίως ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών έχει ένα 
κύρος άναμφισβήτητον καί εύχομαι τόσον αυτός όσον καί τά λοιπά μέλη 
τής διοικήσεως νά επιτύχουν. Ά λλά αυτή ή κατάστασις πρέπει ν’ άνα- 
γνωρισθή ώς μία μεταβατική καί τελικώς θά φθάσωμεν είς ένα πραγμα
τικόν συνεταιρισμόν, μέ τήν ευθύνην τών μελών του καί μέ τήν δημο
κρατικήν του διοίκησιν.

Ά ς  έλπίσωμεν ότι τάς έλλείφεις τάς οποίας παρουσιάζει ή Διοίκησις, 
ή όποία στερείται εμπορικής πείρας θ’ άναπληρώση ένας ικανός Διευθυ
ντής τοΰ οποίου ό ρόλος εις τήν επιτυχίαν τής λειτουργίας τού συνεται
ρισμού θά είναι μέγιστος. Πέραν τούτων έλέχθησαν καί περί τών χρεών 
τού Συνεταιρισμού καί ό αξιότιμος συνάδελφος κ. Σταυρόπουλος κατά 
τήν ομιλίαν του άνέφερεν ότι τά τυχόν χρέη τοΰ Συνεταιρισμού ούσια- 
στικώς δέν θά βαρύνουν τούς άλιεϊς. Καλόν θά ήτο νά ξεκαθαρισθή τό 
πράγμα αύτό καί νά ΰπάρξη μία σχετική δήλωσις τού κ. Υπουργού.

Έλέχθη ακόμη παρά προλαλησάντων συναδέλφων ότι ό οργανισμός 
αυτός είναι θνησιγενής. Έγώ προσωπικώς εύχομαι νά άποδώση καί 
ελπίζω ότι θά άποδώση έφ’ όσον υπάρξει κατάλληλος καθοδήγησις καί 
επιστημονική έπίβλεφις. Ό  αξιότιμος συνάδελφος κ. Σταυρόπουλος τού 
οποίου οφείλω νά έξάρω τό βαθύ καί ειλικρινές ενδιαφέρον υπέρ τών 
άλιέων καί τόν όποιον πάντοτε βλέπομεν νά εΰρίσκεται πολύ κοντά είς 
τόν λαόν, διότι τόν βλέπομεν πάντοτε νά ύποστηρίζη τά αιτήματα τής 
αγροτικής τάξεως, κατά τήν ομιλίαν του άνέφερεν ότι τήν ευθύνην διά 
τήν επιβίωσιν τού Συνεταιρισμού αυτού θά έχη ό ενδιαφερόμενος κόσμος. 
Βεβαίως αύτό είναι αληθές άλλά δέν θά είναι οί μόνοι οί όποιοι θά 
έχουν τήν εύθύνην διά τήν επιτυχίαν άλλά είς τήν εύθύνην θά μετέχουν 
καί ή Κυβέρνησις καί ό κ. Υπουργός τής Βιομηχανίας καί ολόκληρος ό 
κρατικός μηχανισμός.

Μεγίστην εύθύνην διά τήν επιτυχίαν τού Συνεταιρισμού θά έχη ή Κυ- 
βέρνησις καί διά τούτο θά πρέπει νά άποστέλλη τό πλέον κατάλληλον 
διοικητικόν καί είδικευμένον επιστημονικόν προσωπικόν, τό όποιον θά 
καθοδηγή καί θά διαπαιδαγωγή τούς άλιεϊς μας. Οί κρατικοί υπάλληλοι 
μετέχουν τής Διοικήσεως καί τών Επιτροπών τού Συνεταιρισμού καί 
αναλαμβάνουν πλέον εύθύνας.

Έλέχθησαν επίσης μερικαί γενικαί σκέφεις διά τήν οικονομικήν άνά-
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πτυξιν τής Χώρας. Άναμφιβόλως ή αλιεία,δπως χαί ή ναυτιλία είναι 
παραγωγικοί κλάδοι οί όποιοι ευνοούνται άπό τήν γεωγραφικήν μας θέ- 
σιν.

Χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζονται επενδύσεις σημαντικαί διά 
τήν άνάπτυξιν αυτού τού πλούτου μας. Έχομεν μεγάλας δυνατότητας 
καί ήμπορούμεν πολλά νά επιτελέσωμεν, όταν εχωμεν πίστιν καί δημι
ουργικήν πνοήν. Δεν είναι τού παρόντος νά εκταθώ λεπτομερέστερον επί 
τού γενικού τούτου ζητήματος. Πιστεύω, όμως, ότι έάν τό Κράτος διά
θεση τ ’ αναγκαία μέσα είς τήν αλιείαν, δημιουργήση φυκτικούς χώρους 
οί όποιοι είναι απαραίτητοι, όταν έξασφαλισθούν τ ’ αναγκαία μέσα μετα
φοράς πρός τάς Αθήνας, όπου επίσης πρέπει νά ύπάρχη εμπορική όργά- 
νωσις είς τήν αγοράν, αύτη θ’ άποδώση πολλά. *Εχομεν ανάγκην σημα
ντικών επενδύσεων διά τήν Ατλαντικήν αλιείαν, άλλά καί διά τήν αλιεί
αν εις τάς Έλληνικάς θαλάσσας μέ τήν εκπαίδευσιν καταλλήλου προσω
πικού, μέ τήν Διεύθυνσιν τής Αλιείας τού Υπουργείου ενισχυομένην είς 
τό εργον της θά εχωμεν εξαιρετικά άποτελέσματα όχι μόνον είς τό Με
σολόγγι, άλλά καί είς όλην τήν Ελλάδα. Δέν επιτρέπεται σήμερον όταν 
όλα τά κράτη πραγματοποιούν νέας κατακτήσεις ή Ε λλάς νά μείνη κα
θυστερημένη.

Αυτά, κ. Πρόεδρε, είχα κατά καθήκον νά άναφέρω καί εύχομαι ή 
προσπάθεια τήν όποιαν καταβάλλει ή Κυβέρνησις είς τήν Λίμνην τού 
Μεσολογγίου νά έπιτύχη, όπως εύχομαι επίσης τό Ύπουργεϊον Βιομη
χανίας υπό τήν έμπνευσμένην καθοδήγησιν τού κ. Υπουργού νά έπιτύχη 
είς τό εργον του. Ό  κ. Υπουργός ά π ’ αυτής τής στιγμής είναι πλέον 
ουσιαστικός Πρόεδρος τού Συνεταιρισμού καί έλπίζω μέ τό ένδιαφέρον 
του τό όποιον πρέπει νά είναι συνεχές θά έπιτύχη είς τήν μεγάλην αυτήν 
προσπάθειαν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ή  πρότασις ν’ άποσυρθή τό νομοσχέδιου, δέν 
μέ ευρίσκει σύμφωνον. Ούδένα κίνδυνον διαβλέπω έκ τής φηφίσεώς του. 
Τουναντίον, δημιουργεί σοβαράς έλπίδας ότι καί οί άλιεΐς θά προστατευ- 
θούν καί ή άνάπτυξις τού αλιευτικού πλούτου θά βοηθηθή. Συμμερίζο
μαι τήν αισιοδοξίαν τού κ. Μπαλτατζή, διά τήν τύχην τού ίδρυομένου 
Όργανισμού, καί υιοθετώ τήν ευχήν του, όπως έξελιχθή ούτος πρός τε- 
λειοτέραν μορφήν. Είναι άξια έκτιμήσεως ή έκδηλωθείσα υπό τής ολομέ
λειας τής Επιτροπής μας συμπάθεια πρός τά ζητήματα τού Μεσολογγί
ου. Πέραν τών άκουσθέντων όμως, περί τού αλιευτικού του πλούτου, θά 
ήθελα νά τονίσω ότι υπάρχουν καί άλλαι πλουτοπαραγωγικαί πηγαί, με- 
γαλυτέρας σημασίας, ώς είναι ή έπιστημονική όργάνωσις καί έκμετάλ-
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λευσις τών άλυχών, ακολούθως δέ ή ΐδρυσις εργοστασίου καυστικής σό
δας. Έχ τών έργων τούτων, όχι μόνον ή περιφέρεια Μεσολογγίου-Αίτω- 
λιχοΰ θά ώφεληθή θετικότατα, άλλά χαί ολόκληρος ή ίθνιχή μας οικο
νομία.

Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομηχανίας). Κύριε συνάδελφε, δέν υπάρχει θέμα 
ν’ άποσυρθή τό σχέδιον Ν .Δ . αΟσον αφορά την ΐδρυσιν εργοστασίου καυ
στικής σόδας, τούτο έχει ήδη τεθή είς τό πενταετές πρόγραμμα τής Κυ- 
βερνήσεως καί προχωρεί είς την μελέτην του.

Ό  κ. Β . Έφραιμίδης, έξέφρασε την ίχανοποίησίν του, ότι θέματα, τά 
οποία είς τό παρελθόν προεχάλουν τό ενδιαφέρον μόνον τών τοπικών πα
ραγόντων χαί τών εκπροσώπων τών περιοχών εκείνων, σήμερον αυτά 
προκαλοΰν τό γενικόν ενδιαφέρον, ώς συμβαίνει μέ τό ύπό συζήτησιν 
Ν .Δ ., τό αφορούν τήν λιμνοθάλασσαν τού Μεσολογγίου.

Ή  προχληθέϊσα συζήτησις, λέγει, υπήρξε διαφωτιστιχή χαί έξέφρασε 
τήν ελπίδα, ότι παρέχεται ή ευχέρεια είς τόν χ. Υπουργόν ν’ άπαλείφη 
όσα στοιχεία αρνητικά υπάρχουν είς τό σχέδιον Ν .Δ . Διότι, όσον καί αν 
θέλωμεν νά μή τό παραδεχθώμεν, άπό τήν συζήτησιν προέχυφεν ότι 
υπάρχουν αρνητικά στοιχεία είς τό ύπό συζήτησιν Ν .Δ . Υπάρχει, είπε, 
καιρός ν’ άπαλειφθούν τά σημεία αυτά.

Ημείς, είδιχώτερον, εϊπεν, ό χ. Έφραιμίδης, συμφωνούμεν, έστω χαί 
αυτά τά έργα τά οποία πρόκειται νά γίνουν, νά προγραμματισθούν, νά 
μελετηθούν καί νά έκτελεσθούν χαί όχι νά παραμείνουν είς τά χαρτιά.

Επίσης συμφωνούμεν, είπε, νά γίνη μία προγραμματισμένη όργάνω- 
σις τής έχμεταλλεύσεως τής περιοχής, βάσει τών διατάξεων τού σχεδίου 
Ν .Δ . Έξέφρασε, τέλος, τήν γνώμην, ότι ό χ. Υπουργός, ίφ’ όσον μάλι
στα ύπάρχει καί χρόνος, θά λάβη ύπ’ δφει του τά όσα έξετέθησαν εδώ 
καί θά δώση διέξοδον είς τό δημιουργηθέν αδιέξοδον.

Κ. Κωνσταντάρας. Έ πί τού ζητήματος τής παρουσίας τών Όλλανδών 
είς τό Μεσολόγγιον, έπί τού οποίου ώμίλησεν ό κ. Σταυρόπουλος, έπι- 
θυμώ νά προσθέσω ολίγα τινά.

Ό  χ. Σταυρόπουλος είπεν, ότι ή μελετωμένη άποξήρανσις έχτάσεως 
2.500 στρεμμάτων είς τήν περιοχήν τής Λιμνοθαλάσσης, θά έχτελεσθή 
δωρεάν ύπό τών Όλλανδών καί κατόπιν θά διανεμηθή είς τούς κατοίκους. 
Κανείς δέν έχει άντίρρησιν, ότι ή έκτασις πρόκειται νά παραμείνη έχει 
πού είναι, διότι οί Όλλανδοί δέν πρόκειται νά τήν πάρουν μαζί των. Προ
κύπτουν όμως. έξ αυτού δύο άλλα θέματα, πού προχαλούν ανησυχίας. 
Πρώτον, πού πρόκειται νά γίνη ή άποξήρανσις, διότι έπί τού σημείου 
αυτού προεχλήθησαν αντιδράσεις έχ μέρους τών κατοίκων τής περιοχής,



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 1 9

οί όποιοι δέν επιθυμούν νά γίνη εις περιοχάς, δπου έχουν διαδραματισθή 
Ιστορικά γεγονότα, όπως είναι ή περιοχή τής Κλεισόβης, πού είναι γνω
στά τά συμβάντα κατά τήν δευτέραν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου καί 
πού παρά τό μικρόν βάθος, καλείται μάννα τών φαράδων. Τό δεύτερον 
θέμα πού προκύπτει, είναι τό τί θά γίνη μετά τήν επιτυχίαν τών πειρα
μάτων άποξηράνσεως.

Επιθυμώ νά μεταφέρω τά λεχθέντα ύπό τοϋ κ. Σταυροπούλου όταν 
συνεζητήθη τό ύπό κρίσιν σχέδιον Ν .Δ . είς τό Τεχνικόν Έπιμελητήριον 
(άναγινώσκει). Πρόκειται δηλαδή νά γίνη σύγκρισις άποδόσεως κατά 
στρέμμα τής άποξηρανθησομένης εκτάσεως καί άποδόσεως κατά στρέμμα 
τής Λιμνοθαλάσσης. Τό γεγονός όμως αύτό έδημιούργησεν ανησυχίας 
μεταξύ τών κατοίκων τοΰ Μεσολογγίου καί τοΰ Αίτωλικού, άλλά καί 
όλης τής χώρας ή όποία γνωρίζει τήν ιστορικήν σημασίαν τής λιμνοθα- 
λάσσης τού Μεσολογγίου. Κ αί ερωτώ, ή σύγκρισις αυτή θά γίνη χωρίς 
νά μετατραπή ή περιοχή είς πρότυπον ίχθυολογικόν κέντρον έπιστημο- 
νικώς εκμεταλλευόμενον, χωρίς νά ληφθούν αυστηρά μέτρα άπαγορεύσε- 
ως αλιείας διά δυναμίτιδος, χωρίς νά άλλάξουν αί άντιπαραγωγικαί μέ
θοδοι παραγωγής καί αλιείας. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά είναι δυνα
τόν νά άποδοθή τό μάξιμουμ τής παραγωγής τής λιμνοθαλάσσης. Κ αί 
επειδή δημιουργεϊται άνησυχία καί θόρυβος, θά παρεκάλουν τόν κ. 
Υπουργόν, νά δηλώση ότι δέν ύπάρχει κίνδυνος καθολικής άποξηράνσε
ως τής λιμνοθαλάσσης.

Δ. Λεονάρδος. Ό  κ. Υπουργός τής Γεωργίας, προέβη είς δηλώσεις 
καί εΐπεν ότι άνελήφθη δέσμευσις τής Κυβερνήσεως, έναντι τών 
Όλλανδών.

Ν. Μάρτης (Τ π . Βιομ.) Ή  έννοια τής δηλώσεως τοΰ κ. Υπουργού 
Γεωργίας, είναι ότι άπεφασίσθη ή άποξήρανσις εκτάσεως 3.000 περίπου 
στρεμμάτων. Αυτήν τήν στιγμήν δέν άπεφασίσθη τίποτε άλλο, ούτε 
ύπάρχει καμμία δέσμευσις. Ά ν  τελικώς άπό τήν μελέτην καί άπό τά γε
γονότα άποδειχθή ότι τά ώφέλη θά είναι πολλαπλάσια τότε θά άποφασί- 
σωμεν. Πάντως δέν είναι δυνατόν άπό σήμερον νά προδικάσωμεν καί νά 
άποκλείσωμεν τίποτε. Ή  Κυβέρνησις θά άκολουθήση τήν ορθήν οδόν 
πρός τό γενικόν συμφέρον.

Επίσης, επιθυμώ νά πληροφορήσω τόν κ. Κωνσταντάραν ότι ή Κυ- 
βέρνησις είς τό 5ετές πρόγραμμα άξιοποιήσεως τών παραγωγικών  
έργων, έχει φηφίσει σημαντικόν κονδύλιον διά τήν έκμετάλλευσιν τών λι- 
μνοθαλασσών τής χώρας. Νά εΐσθε βέβαιος, κ. συνάδελφε, ότι ή Κυβέρ- 
νησις θά κάμη ότι είναι δυνατόν διά νά άξιοποιηθοΰν α ί πλουτοπαραγω-
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γικαί πηγαί τής χώρας. Ή  Κυβέρνησις ακολουθεί πρόγραμμα πλήρους 
άξιοποιήσεως καί έκτελεϊ έργα τεράστια τά όποια θά συντελεσουν εις τήν 
αΰξησιν τοΰ εθνικού εισοδήματος καί δτι δλα δσα γίνονται καί 
έκτελούνται, γίνονται πρός τό συμφέρον τοΰ συνόλου.

I. Σπηλιόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ νά δώσω μίαν σύντομον 
άπάντησιν εις τόν κ. Κύρκον ό όποιος γνωρίζει δτι πάντοτε τόν παρακο
λουθώ άγορεύοντα μετά προσοχής καί σεβασμού. Έν τούτοις πιστεύω, 
ας μοί έπιτραπή ή έκφρασις, δτι ύπέπεσεν εις εν ολίσθημα. Ειπε, δηλα
δή δτι έφ’ δσον εις τό άρθρον 34 τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου προβλέ- 
πεται ποία θά είναι ή τύχη τής περιουσίας τού συνεταιρισμού εν περι- 
πτώσει διαλύσεως, τούτο σημαίνει δτι ό κ. Υπουργός αναγνωρίζει δτι ό 
συνεταιρισμός είναι θνησιγενής. Τούτο αποτελεί ολίσθημα. Κάθε νομικόν 
γεγονός φέρει μίαν αρχήν καί ένα τέλος. Είναι έργον τού προνοητικού 
συντάκτου νά προβλέπη περί διαλύσεως πολλώ δέ μάλλον δταν περί δια- 
λύσεως προβλέπουσιν δλα τά καταστατικά. Συνεπώς τό επιχείρημα 
τούτο ύπήρξεν αϊολον.

Μ. Κύρκος. Ό  κ. Σπηλιόπουλος δΤ δσα περί έμού προσέθεσε άπο- 
δεικνύει τά καλά του αισθήματα, άλλά ας μοί έπιτραπή νά τονίσω δτι 
είναι πέραν τής πραγματικότητος. Εις ούδέν ολίσθημα ΰπέπεσα. Διατά
ζεις μεριμνούσαι περί διαλύσεως άναμφισβητήτως τίθενται εις τά κατα
στατικά. Έδώ δμως όμιλούμεν περί αποτυχίας καί δταν μέ τόσην πεποί- 
θησιν είσηγούμεθα τό υπό φήφισιν σχέδιον νόμου, ή μνεία τής αποτυχίας 
τοιαύτην έντύπωσιν δημιουργεί.

Προεδρεύων κ. Λ. Μπατρΐνος. Έξαντληθέντος τού καταλόγου τών 
εγγεγραμμένων αγορητών, κηρύσσεται περαιωμένη ή συζήτησις έπί τής 
αρχής.

Έρωτάται ή Επιτροπή δέχεται κατ’ αρχήν τό ώς άνω σχέδιον Ν .Δ .;
Πολλοί Βουλευταί. Δεκτόν, δεκτόν.
Συνεπώς τό ώς άνω σχέδιον Ν .Δ . έγένετο δεκτόν κατ’ άρχή\?5».

5 5 . Πρακτικά Ειδικής Επιτροπής τοΰ άρθρου 3 5  τοΰ Συντάγματος, Περίοδος Ε', 
Σύνοδος Α', Συνεδρίαση ^Α'. τής 7ης Αύγουστου 1959 .



Περί Ελληνικών Επαρχιών I

Ό  Γ . Άθανασιάδης-Νόβας θέλοντας νά συζητηθεί ευρύτερα στό Εθνι
κό Κοινοβούλιο τό θέμα τών Ελληνικών Επαρχιών, στίς 18-12-1959 
κατέθεσε σχετική έπερώτηση στή Βουλή γιά τόν Πρόεδρο τής Κυβερνή
σεως καί τούς Υπουργούς Συντονισμού, Εθνικής Παιδείας καί Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως περί οικονομικής καί πνευματικής ζωογονήσεώς 
των.

Συγκεκριμένα ή έπερώτηση έχει ώς εξής:

«Διά τούς άξιοτίμους χ.χ. Πρόεδρον Κυβερνήσεως χαί Υπουργούς 
Συντονισμού, Παιδείας χαί Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Έπερωτώνται ό χ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως χαί οί χ.χ. Υπουργοί 
Συντονισμού, Έθνιχής Παιδείας χαί Προεδρίας Κυβερνήσεως, διότι δέν 
αντιμετωπίζεται εν τώ συνόλω του χαί χαθ’ όλην του τήν εχτασιν τό 
πρόβλημα τής οίχονομιχής χαί πνευματιχής ζωογονήσεως τών επαρχιών, 
αί όποίαι άφαιματούνται χαί φθίνουν όχι μόνον μή λαμβάνουσαι όσα δι
καιούνται εχ μέρους τής πολιτείας, άλλά χαί μή συνεισφέρουσαι όσα δύ- 
νανται πρός συντήρησιν χαί άνάπτυζιν τού Έθνιχού πολιτισμού, εντός τού 
γνησίου πλαισίου τών ιστορικών μας παραδόσεων εξ ου προκύπτουν κίν
δυνοι έξασθενήσεως τών ζωπύρων τής Φυλής χαί άλλοιώσεως τού χαρα- 
χτήρος της.

Άθήναι τή 18.12.1959
Ό  Έπερωτών Βουλευτής
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας»

Ή  ανωτέρω έπερώτηση υιοθετήθηκε καί σχολιάσθηκε άπό τόν ήμερήσιο 
Αθηναϊκό τύπο, χωρίς δυστυχώς νά φθάση στή Βουλή πρός συζήτηση.

Σάν δείγμα τοΰ σχολιασμού θά δημοσιεύσουμε τό σχετικό άρθρο τής 
έφημερίδος Αθηνών «Έθνος» στίς 19-12-1959:
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«'Ο Βουλευτής Ναυπάχτου χ. Γεώργιος Άθανασιάδης-Νόβας, 8Γ  
έπερωτήσεώς του ζητεί νά μάθη άπό την Κυβέρνησιν διατί δέν αντιμε
τωπίζεται εν τώ συνόλω του τό πρόβλημα τής οικονομικής χαί πνευμα
τικής άναζωογονήσεως τών Επαρχιών, αί όποϊαι -λέγει είς τήν έπερώ- 
τησίν του -  “άφαιματοΰνται χαί φθίνουν, όχι μόνον μή λαμβάνουσαι όσα 
δικαιούνται ίχ μέρους τής Πολιτείας, άλλά χαί μή συνεισφέρουσαι όσα 
δύνανται πρός συντήρησιν χαί άνάπτυξιν τοΰ Εθνικού Πολιτισμού. ” Δέν, 
αμφισβητείται βεβαίως ότι ό χ. Νόβας έχει απόλυτον δίκαιον. Είναι 
καιρός ν’ απασχόληση τήν Βουλήν τό πρόβλημα τό όποιον συνθέτουν ό 
αενάως επεχτεινόμενος υδροκεφαλισμός τής Πρωτευούσης χαί ό ραγδαι- 
ότατα συνεχιζόμενος μαρασμός τής Επαρχίας. Δέν υπάρχει αμφιβολία 
ότι δέν είναι δυνατόν νά συνεχισθή ή χατάστασις αυτή, χωρίς νά προκό
βουν σοβαρότατοι κίνδυνοι καί διά τήν Οικονομίαν μας καί γενικώτερον, 
διά τό Εθνικόν σύνολον. Πρέπει συνεπώς νά συζητηθή είς τήν Βουλήν ή 
έπερώτησις τού κ. Νόβα τό ταχυτερον, διά νά έξετασθή τό πρόβλημα 
άπό όλας του τάς πλευράς καί νά υποδειχθούν τά απαραίτητα πρακτικά 
μέτρα. Διότι, βεβαίως, δέν μπορεί νά ζήση ή Ελλάς μέ μίαν πρωτεύου
σαν, άπομυζώσαν τά πάντα καί προσελκύουσαν τούς πάντας, καί μέ τήν 
λοιπήν χώραν διατελοΰσαν είς προϊούσαν φυματίωσιν».



1960
α) Φέρρυ Μπώτ Έλλάδος-Ίταλίας 

β) Σπατάλη τοΰ Δημοσίου Χρήματος 

γ) Περί άντισυνταγματικότητας Νόμων 

δ) Επαναφορά εκπαιδευτικού θέματος 

ε) Ή πειρος καί Μακεδονία 

στ) Ε κλογή τακτικού Προέδρου τοΰ Σώματος 

ζ) Συμμετοχή σέ Επιτροπές 

η) Υπόθεση Μαξιμιλιανοΰ Μέρτεν 

θ) Έπερώτηση γιά τόν εκλογικό Νόμο 

ι) Παρέμβαση γιά τούς Δικηγόρους 

ια) Θλιβερά έκτροπα Οικοδόμων 

ιβ) Περί βουλευτικής ασυλίας 

ιγ) Συνέχεια τής έπερώτησης γιά τόν εκλογικό Νόμο 

ιδ) Προτάσεις επί τοΰ εκλογικού Νόμου





Φέρρυ-μπώτ Έλλάδος-Ίταλίας

Στήν 65η συνεδρίαση τής 16ης Μαρτίου 196056, Ήπειρώτες Βουλευ
τές μέ άφορμή άναφορά τοΰ Δήμου Ίωαννίνων, έφεραν πρός συζήτηση 
στή Βουλή τό θέμα τοΰ Φέρρυ-μπώτ Έλλάδος-Ίταλίας.

Επειδή ή ρύθμιση τών δρομολογίων ήταν ευνοϊκή γιά τή νότια 
Ελλάδα (Πάτρα) έναντι τής βορειοδυτικής Ελλάδος (Ηγουμενίτσα), ή 
"Ηπειρος καί ή Αίτωλ/νία ήταν επόμενο νά άνησυχήσουν γιά τήν οικο
νομική καί τουριστική τους άνάπτυξη.

"Ετσι ένεπλάκη στή συζήτηση καί ό βουλευτής Αΐτωλ/νίας Γ . Άθανα
σιάδης-Νόβας, ό όποιος είπε:

«Τά επιχειρήματα τών κυρίων συναδέλφων, είναι τόσον ουσιαστικά, 
ώστε δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι ή Κυβέρνησις πρέπει νά τά λάβη σο- 
βαρώς ύπ’ δφει της. Ή μην προσφάτως είς Ιταλίαν καί έχω τήν πληρο
φορίαν, δτι ή ανεξάρτητος Κυβέρνησις τής Σικελίας, εκ τοΰ φόβου, δτι 
οί επιστρέφοντες εξ Ελλάδος τουρίσται θά οδεύουν πρός τήν βορεινήν 
Ιταλίαν, έχει σκοπόν νά δρομολογήση δεύτερον φέρρυ-μπώτ μεταξύ 
Μεσσήνης καί Πατρών. Ή  άπόφασις τής Κυβερνήσεως τής Σικελίας ήτο 
τόσον σοβαρά, ώστε πλούσιος Έλληνοαμερικανός διαμένων είς Ρώμην 
είχε ζητήσει νά συναντηθή μετά τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως. Τοΰ 
συνέστησα νά έλθη είς Αθήνας καί νά επιδιώξη νά συναντηθή μέ τόν κ. 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τούς αρμοδίους, διότι είχεν ύπ’ δφει του 
νά άναλάβη εξ ολοκλήρου τά έξοδα τής κατασκευής φέρρυ-μπώτ μεταξύ 
Μεσσήνης-Σικελίας καί Πατρών».

5 6 . Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 3 0 1 .



Σπατάλη τοΰ Δημοσίου Χρήματος

Σέ έπερώτηση τοΰ I. Ζίγδη πρός τόν Υπουργό Συντονισμού «περί 
τής εν γένει οικονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως» καί ένώ άναφέρ- 
θηκε στά έξοδα τής υποδοχής καί τών κομματικών συγκεντρώσεων τοΰ 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως στήν Πτολεμαΐδα, οπου εγινε κατάθεση τοΰ 
θεμελίου λίθου τοΰ εργοστασίου, ζήτησε τό λόγο καί ό Αρχηγός τής Νέ
ας Πολιτικής Κινήσεως Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, ό όποιος ειπε:

«Είναι έξόχως θλιβερόν τό φαινόμενον ότι ό κ. Υπουργός τοΰ Συντο
νισμού χαθιεροϊ έπισήμως την αρχήν τής σπατάλης τού δημοσίου χρήμα
τος είς ΰποδοχάς χαί χομματιχάς συγκεντρώσεις. Φυσικά, αί εκφράσεις 
περί γελοίου κλπ. ουδόλως ανταποδίδονται. Ά λλά οφείλει ό χ. Υπουρ
γός τού Συντονισμού νά χρησιμοποιή διάφορον γλώσσαν οσάκις απευθύ
νεται πρός τήν άντιπολ ίτευσιν, καί νά παρατάσση ουσιαστικά επιχειρήμα
τα. Είπεν ό κ. Υπουργός τού Συντονισμού, ότι άπήντησεν είς τό έγγρα
φον τό όποιον τού άπηύθυνεν ή Νέα Πολιτική Κίνησις. Παρά ταύτα, ή 
ληφθεΐσα άπάντησις ΰπήρξεν έγγραφον μή περιλαμβάνον άπάντησιν. 
Άλλά ή έλλειφις τής τοιαύτης άπαντήσεως τού κ. Υπουργού τού Συντο
νισμού, δεικνύει τό -πνεύμα τής εκτιμήσεως τών αναγκών τού λαού, τό 
όποιον διέπει τήν Κυβέρνησιν».

Ή  παρεμβολή τοΰ Νόβα εξελίχθηκε σέ στιχομυθία μέ τόν Υπουργό 
Συντονισμού καί κατέληξε ώς εξής:

«Α. Πρωτοπαπαδάκης (Τ π . Συντονισμού). Είς τό έγγραφον, κύριε 
Πρόεδρε, τό όποιον άπέστειλα είς τήν Βουλήν, αναφέρει τό πραγματικώς 
δαπανηθέν ποσόν. Είναι 245.000. Κ αί νομίζω, κύριοι, ότι άπό πολλάς 
άλλας δαπάνας υπέρ τών οποίων έχετε καί σείς προσωπικώς έκφρασθή, 
ήτο πλέον επιβεβλημένη αυτή ή δαπάνη. Διότι δέν ήτο μόνον θέμα, ώς 
θέλετε νά τό άντιληφθήτε σείς, τό νά ΐδουν άπό κινηματογράφου τήν θε- 
μελίωσιν αυτού τού εργοστασίου οί άγρόται. Είναι διάφορος ή έννοια τής
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συμμετοχής εις τόν εορτασμόν τής θεμελιώσεως αυτής καί λυπούμαι, 
διότι δεν δύνασθε νά τό άντιληφθήτε.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Διά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου δέν 
εϊσθε σείς ό πρώτος πού ε ’ιργάσθη εις τόν τόπον αυτόν, χ. Υπουργέ τοΰ 
Συντονισμού, χαί δέν υπήρξατε ΰμεΐς ό μόνος. Ή  ΐδρυσις τοϋ εργοστασί
ου τούτου είχεν άποτελέσει πανελλήνιον άξίωσιν, καί εϊναι γνωστοί οί 
λόγοι διά τούς όποιους άπό καιρού είς καιρόν άνεβάλλετο. Εϊναι εργον 
διά τήν έκτέλεσιν τοϋ οποίου πολλοί είργάσθησαν καί πολλοί έμόχθησαν, 
ΰμεΐς δέ ώς Υπουργός τού Συντονισμού σεβόμενος καί τόν μόχθον τών 
προκατόχων σας, ώφείλατε νά τούς είχατε προσκαλέσει εις τήν κατάθε- 
σιν τού θεμελίου λίθου.

Α. Πρωτοπαπαδάκης (Τ π . Συντονισμού). Μετά τήν έξήγησιν αυτήν 
τής οργής, τήν όποιαν εδωσεν ό κ. Αρχηγός τής Νέας Πολιτικής Κινή- 
σεως, νομίζω δτι δέν χρειάζεται άπάντησις57».

5 7 .  Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΠΔ' τής 29η ς Απριλίου 1 9 6 0 ,  σελ. 1 9 2 8 .



Περί αντισυνταγματικότητας Νόμων

Στίς 11 Μαΐου 1 9 6 0  καί συγκεκριμένα στήν 9 2 α Συνεδρίαση58, δπου 
ό Πρόεδρος τής Βουλής ζήτησε άπό τό Σώμα τήν ψήφιση στό σύνολο 
τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τής ΰπ’ άριθμ. 1 6 2 / 5 9  πράξεως τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου» καί «περί ρυθμίσεως τρόπου έξοφλήσεως ασφα
λιστικών εισφορών καί άλλων τινών διατάξεων», ό Γ . Άθανασιάδης-Νό
βας πήρε τό λόγο καί είπε:

«Κύριε Πρόεδρε, θά ήθελα νά κάμω μίαν παρατήρησιν, συνταγματι
κού περιεχομένου. Ά ν καθημερινώς έχωμεν συνταγματικάς παραβάσεις, 
πού θά φθάση αυτή ή ΰπόθεσις; Διά ποιον λόγον υπεβλήθη τό νομοσχέ
διον; Υπεβλήθη μέ ώρισμένην μορφήν. Είς τήν δευτέραν συζήτησιν προ- 
σετέθη ό τίτλος “καί άλλων τινών διατάξεων”.

Πρόεδρος. Δέν πρόκειται περί τού νομοσχεδίου αυτού, κ. Νόβα. 
Πρόκειται περί άλλου νομοσχεδίου. Πέραν αυτού, δέν επιτρέπεται πλέον 
συζήτησις, έφ ’ όσον τό νομοσχέδιον συζητεΐται είς τό σύνολον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είς αύτό προσετέθησαν ένιοι διατάξεις, 
άσχετοι πρός τό αρχικόν κείμενον. Περί αύτού τού νομοσχεδίου πρόκει
ται. Άλλωστε προκειμένου περί συνταγματικής παραβάσεως, άνά πάσαν 
στιγμήν επιτρέπεται ή προβολή τής αντισυνταγματικότητας.

Πρόεδρος. 'Όχι κ. συνάδελφε. Τό συνταγματικώς άπαράδεκτον, δέν 
προβάλλεται είς τό σύνολον. Προβάλλεται είς τήν κατ’ αρχήν συζήτησιν 
καί είς τά άρθρα.

Σ. Κωστόπουλος. Τό συνταγματικώς άπαράδεκτον προβάλλεται είς 
πάσαν περίπτωσιν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Θά ήθελα νά έρωτήσω, θά συνεχισθή αύτή ή 
τακτική, τού νά είσάγωνται καθημερινώς νομοσχέδια 
άντισυνταγματικώς;

Πρόεδρος. Τό Προεδρεϊον τό κάμνετε συνεργόν είς τήν παραβίασιν

5 8 . Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 2 1 2 .
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τοΰ Συντάγματος. Ή  Βουλή είναι εκείνη ή οποία αποφασίζει, αν οϊονδή- 
ποτε σχέδιον νόμου συζητούμενον, είναι συνταγματικώς παραδεχτόν ή 

δ χ ΐ 'Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Θά ήθελα μίαν διευχρίνησιν άπό τό Προε- 
δρεϊον. "Αν έν έπιγνώσει δέχεται νά φηφίζωνται καθημερινώς νομοσχέ
δια, άντισυνταγματιχώς είσαγόμενα.

Πρόεδρος. Κύριε συνάδελφε, πώς είναι δυνατόν νά χάμνετε έρώτησιν, 
αν τό Προεδρεϊον είναι έν γνώσει περί τής εισαγωγής, άντισυνταγμα- 
τιχώς, νομοσχεδίων; Τό νομοσχέδιον έτροποποιήθη υπό τής Βουλής, 
συμφώνως πρός τό Σύνταγμα χαί τόν Κανονισμόν χαί ύπ ’ αυτήν τήν 
διατύπωσιν έμφανίζεται, κατά τήν εις τό σύνολον φήφισίν του. Έρωτάται 
ή Βουλή, γίνεται δεχτόν τό νομοσχέδιον είς τό σύνολον;

Πολλοί Βουλευταί. Δεχτόν, δεχτόν».

Άντιφυματικός αγώνας

Καί ενώ τό νομοσχέδιο αύτό έγινε δεκτό άπό τή Βουλή, ό Πρόεδρος 
συνέχισε τή συζήτηση έπί τών άρθρων καί τοΰ συνόλου τοΰ επόμενου νό
μου «περί όργανώσεως τοΰ Άντιφυματικοΰ Άγώνος». Έχοντας τίς αντιρ
ρήσεις του γιά τήν άντισυνταγματικότητα καί σ’ αύτό τό νομοσχέδιο ό 
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, ζήτησε τό λόγο καί είπε59:

«Κύριε Πρόεδρε, έχτιμώμεν τήν σημασίαν τοΰ νομοσχεδίου, περί καλ- 
λιτέρας όργανώσεως τοΰ άντιφυματικοΰ άγώνος, χαί άναγνωρίζομεν τήν 
πραγματικήν άνάγχην τών έπαρχιών νά έπανδρωθοΰν τά ιατρεία, πολλά 
τών όποιων πράγματι είναι κενά.

Δυστυχώς, τό νομοσχέδιον αύτό περί χαλλιτέρας όργανώσεως τοΰ 
άντιφυματικοΰ άγώνος, ύπέστη ευθύς έξ  άρχής μίαν άντισυνταγματικήν 
φυματίωσιν , ή οποία θά όδηγήση είς πολλάς, περαιτέρω περιπετείας.

Ό  χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άντιληφθείς τήν προσβολήν 
τού νομοσχεδίου άπό τήν νόσον αύτήν, είχε δηλώσει είς τήν Βουλήν, ότι 
τά άρθρα 14 χαί περαιτέρω άποσύρονται χ α ί δέν θά είσαχθούν. Έπανει- 
σάγονται μέ μίαν τροπολογίαν τών άξιοτίμων χ .χ . συναδέλφων. Εκτιμώ  
άπολύτως χαί συμμερίζομαι βαθύτατα τόν πόνον των διά τήν έπαρχίαν 
κ α ί τήν χατάστασιν, ή όποια πράγματι είναι είς βάρος χαί τής κοινωνίας

5 9 .  Έ φ ημ. Συζητήσεων, σελ. 2 1 6 - 2 1 7 .
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μας κα ί τού 'Έθνους μας, διότι όντως αί όρειναί ιδίως έπαρχίαι υποφέ
ρουν ώς επί τό πλεΐστον άπό έλλειφιν ιατρών. Δέν νομίζω όμως, ότι ή 
τροπολογία αυτή τών κ.κ. συναδέλφων, τήν οποίαν υιοθετεί ό κ. Υπουρ
γός καί τήν όποιαν πράγματι προσπαθεί νά βελτιώση, ότι λύει τό θέμα 
αύτό, κα ί όπως ό άξιότιμος προλαλήσας συνάδελφος, ύπεστήριξε, νομί
ζω, ότι τό νομοσχέδιον αύτό, μέ τό πρώτον άρθρον θυσιάζομεν τά νειάτα 
καί μέ τό τελευταΐον εύεργετοΰμεν τά γηρατεϊα, διότι γνωρίζετε, κ. συ
νάδελφοι, ότι δέν ήσαν εις θέσιν έως τώρα πράγματι τά Πανεπιστήμιά 
μας νά βγάλουν φοιτητάς, λόγω έλλείφεως εργαστηρίων κα ί άλλων μ έ
σων, επιστημονικών, άρτίως κατηρτισμένους, άλλά τά τελευταία χρόνια 
πραγματικώς παρατηρείται μία αισθητή βελτίωσις κα ί εδώ κα ί είς τό 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Άλλά εάν τό νέον παιδί, τό όποιον θά 
βγή άπό τό Πανεπιστήμιον, έχει μία εφεσιν είδικεύσεως, κανείς δέν έχει 
τό δικαίωμα αύτήν τήν εφεσιν, ή όποία θά βγάλη ένα πρώτης τάξεως 
επιστήμονα, εύθύς εξ  άρχής νά τήν εύνουχίση κ α ί νά είπή δέν δύνασαι νά 
συνέχισης τήν ειδικότητα, άλλά θά πάς στήν επαρχίαν.

Γνωρίζετε κα ί υμείς, κ. συνάδελφοι, ότι άν μείνη άνευ πραγματικής, 
περαιτέρω, μορφώσεως, αύτός ό άνθρωπος ό άρχάριος, ό άνειδίκευτος 
νέος ιατρός, δέν θά είναι δυνατόν νά άνταποκριθή είς τόν προορισμόν 
του. Ή  πείρα δυστυχώς μάς εδίδαξε τόσα, ώστε νά ήμπορούμεν νά 
εϊπωμεν ότι τά άλλα άρθρα δέν είναι εΰκολον νά έφαρμοσθοΰν μ έ τά 
“δύναται” κα ί “μ έ τάς γνώμας τών οικείων σχολών”, *Έχω τήν πεποί- 
θησιν, ότι δέν θά καταστή δυνατόν πράγματι τό νομοσχέδιον αύτό νά 
έφαρμοσθή εξ  ολοκλήρου. Δέν θά καταστή δυνατόν, διότι αύτοί οί όποιοι 
θά κληθούν νά πάνε νά εκπαιδεύσουν είς τάς επαρχίας τούς άρχαρίους 
καί άπειρους ιατρούς, ύφηγηταί, επιμεληταί κλπ., μέ διάφορα προσχή
ματα, δέν θά μεταβοΰν είς τάς επαρχίας κ α ί άσφαλώς δέν θά έφαρμοσθή 
ή διάταξις κα ί έτσι είναι βέβαιον, ότι καταδικάζομεν ένα μέγα άριθμόν 
νέων έπιστημόνων νά μείνουν άνειδίκευτοι κα ί νά μή ήμπορέσουν νά στα
διοδρομήσουν.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω, ότι κα ί είς αύτάς τάς διατάξεις, έάν πράγ
ματι ό κ. Υπουργός ήθελε νά καταστούν όντως εύεργετικοί, θά ήμπο- 
ρούσεν ή διατύπωσις νά είναι διαφορετική, κα ί έννοώ τά περαιτέρω  
άρθρα 3 κα ί 4, ότι είναι δυνατόν νά γίνη υποχρεωτική κα ί νά καταβληθή 
πράγματι μία προσπάθεια, διότι δέν πρόκειται μόνον, ότι θά διδάξη τά  
παιδιά, άλλά ότι όντως ή μετάβασις είς τάς έπαρχίας έπί ένα χρονικόν 
διάστημα ειδικευμένων κ α ί έμπειρων έπιστημόνων θά ήμπορέση νά προ- 
σιφέρη περισσοτέραν υπηρεσίαν. Δ Γ  αύτούς τούς λόγους, φοβούμαι, ότι



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 3 1

χ α ί είς τό μέλλον θά άνατρέφωμεν τά άλλα άρθρα τοΰ νομοσχεδίου. Δέν 
κατώρθωσε νά λειτουργήση τό μεγαλύτερον νοσοχομεΐον τής Ελλάδος, 
τής Τριπόλεως, διότι δέν ήμπόρεσε νά έπανδρωθή, δέν πηγαίνουν άξιοι 
λόγου επιστήμονες, ώστε νά έπιτελέση τόν προορισμόν του τό νοσοχο
μεΐον αυτό. Κ α ί άν δέν ΰπήρχεν ό στρατός νά τό χρησιμοποίησή θά ήτο 
χαμένη ύπόθεσις.

Δ ιά τούτο, επαναλαμβάνω, φοβούμαι, ότι διά τού νομοσχεδίου χαί 
τής τροπολογίας αυτής, έπί τού παρόντος θά χατορθώσωμεν νά έπαν- 
δρώσωμεν μόνον μεριχά ιατρεία.

Θά ζημιώσωμεν άνεπανορθώτως νέους επιστήμονας, έχ τών οποίων 
θά ήτο ίσως δυνατόν νά προέλθουν οί άριστεΐς τής αΰριον. Έ ξ  άλλου πα
ρέχεται, ώς παρετήρησε προηγουμένως χα ί ό χ. Κωστόπουλος, μ έ τό τε- 
λευταΐον άρθρον μία προστασία υπέρ ώρισμένων προσώπων. Έ π ί πλέον, 
έάν αύταί α ί τροπολογίαι, αί όποΐαι σήμερον είσάγονται, ήσαν τόσον 
σπουδαΐαι χαί σοβαραί, θά μού έπιτρέφη ό χ. Υπουργός νά χάμω αυτήν 
τήν παρατήρησιν χαί αυτόν τόν έλεγχον, πώς δέν είχεν έξ  αρχής προ- 
βλεφθή νά είσαχθούν είς τό νομοσχέδιον; Έάν είναι τόσον ώριμον τό θέ
μ α  θά άνεμένομεν άπό τό Έπιτελεΐον τού Υπουργείου χαί άπό τόν χ. 
Υπουργόν νά τό εϊχον εισαγάγει έξ  άρχής ώς άρτιον νομοθέτημα, ώστε 
νά μή έδημιουργεϊτο χαί αυτή ή άνωμαλία τής άντισυνταγματιχότητος. 
Κ α ί δηλούμεν έπί τή εύχαιρία, ότι δέν θά είναι δυνατόν νά άνεχθώμεν 
περαιτέρω άντισυνταγματιχάς διατάξεις χαταφώρους, διότι αυτή ή άσέ- 
βεια πρός τούς θεσμούς είναι έπιχίνδυνος χ α τ ’ έμέ. 'Άνευ άνάγχης εχο- 
μεν χαθημερινώς χατάφωρον παραβίασιν τού Συντάγματος. Περιφρο- 
νούμεν τό Σύνταγμα, περιφρονούμεν τό Α .Σ .Δ .Υ ., περιφρονούμεν τό 
Συμβούλιον τής Έπιχρατείας. Έάν νομίζετε, ότι οί θεσμοί αυτοί δέν έξυ- 
πηρετούν τόν χυβερνητιχόν σας ζήλον χαί τήν πρόοδον τού τόπου, φέρε
τε ευθέως ένα νομοσχέδιον χ α ί ζητήσατε νά χαταργηθούν. Έ φ ’ όσον 
όμως έξαχολουθούν νά υπάρχουν, ή χαθημερινή παραβίασίς των δημι
ουργεί μίαν ήθιχήν άτμόσφαιραν πολιτιχήν, όχι εύχάριστον.

(Είς τό σημεΐον τούτο τήν Προεδριχήν έδραν χαταλαμβάνη ό Β' Αντι
πρόεδρος χ. Λ. Καμβύσης).

Πρόεδρος. Έ πί τού προχειμένου ποία είναι ή άντισυνταγματιχότης 
τής συζητήσεως τής τροπολογίας, ή οποία υπεβλήθη άπό μέρους τών 
χ.χ. βουλευτών;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είπα, ότι προχειμένου περί άντισυνταγματι- 
χότητος χατά πάσαν φάσιν τής συζητήσεως τού νομοσχεδίου, ή παρατή- 
ρησις είναι έπιβεβλημένη. Ή  άντισυνταγματιχότης έγχειται είς τό ότι
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είσήχθη νομοσχέδιον, τό όποιον έτροποποιήθη κατόπιν κα ί προσετέθησαν 
πέντε άρθρα.

Πρόεδρος. Έ πί τού προκειμένου, επί τού μόνου ζητήματος, τό όποιον 
ήγέρθη έάν ή υποβληθείσα τροπολογία σχετίζεται αμέσως μ έ τό υπό συ- 
ζήτησιν σχέδιον νόμου, άπεφάνθη ή Βουλή. Συνεπώς δέν προκύπτει ζή
τημα τουλάχιστον διά τήν περίπτωσιν αυτήν.

Ν. Μπακόπουλος. Μέ μίαν διαφοράν, κ. Πρόεδρε, ούσιωδεστάτην, 
δτι ή Βουλή διά τής πλειοφηφίας της, δέν έχει έξουσίαν νά έρμηνευση 
αύθεντικώς τό Σύνταγμα. Κοινοβουλευτικώς έλύθη τό ζήτημα, έπιστη- 
μονικώς είναι είς βάρος τής πλειοφηφίας. Ταύτα είς άπάντησιν τής πα- 
ρατηρήσεώς σας.

Πρόεδρος. Κύριε Μπακόπουλε, έγώ ύπεστήριζα, δτι πολιτικώς κα ί 
Κοινοβουλευτικώς έγινε ή τακτοποίησις διά τής άποφάσεως τής Βουλής. 
Τώρα, έάν νομικώς είναι ορθή ή δχι, είναι άλλο θέμα. Τό Προεδρεϊον 
ερμηνεύει τό ζήτημα Κοινοβουλευτικώς.

Ν. Μπακόπουλος. Κοινοβουλευτικώς ναί, πολιτικώς δχι. Πολιτικώς 
παραμένει άκεραία ή ευθύνη είς τό Προεδρεϊον, διότι θέτει τοιαύτας δια
τάξεις υπό συζήτησιν κα ί είς τήν πλειοφηφίαν κα ί είς τήν Κυβέρνησιν, 
διότι έμμένουν είς τήν φηφοφορίαν. Κοινοβουλευτικώς έλύθη τό ζήτημα 
διά τής δυνάμεως τού αριθμού. Πολιτικώς κα ί νομικώς είναι σφάλμα».



Επαναφορά Εκπαιδευτικού Θέματος

Στή συνέχεια τής συζητήσεως τών συσχετιθεισών έπερωτήσεων τής 
οικονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως60, ό Υπουργός Παιδείας Γ . Βο- 
γιατζής, μέ αφορμή τήν άγόρευση τοΰ κ. Παπαληγούρα, ό όποιος έμέμ- 
φθη τήν Κυβέρνηση γιά τά μέτρα τά όποια δέν έλαβε υπέρ τής έκπαι- 
δεύσεως, διεύρυνε τή συζήτηση καί έπανέφερε τό έκπαιδευτικό θέμα, στό 
όποιο ώς ήτο φυσικό ένεπλάκη καί ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας.

Άπό τήν εμπεριστατωμένη αυτή άγόρευσή του προκύπτει (σελ. 4 6 3 )  δτι 
στό νομοσχέδιο «περί οικονομικής ένισχύσεως τών Πανεπιστημίων» κατέ
θεσε τροπολογία γιά τήν οικονομική ένίσχυση τής Ακαδημίας Αθηνών.

Μέ τή βοήθεια τοΰ Π. Κανελλόπουλου καί τό προσωπικό ενδιαφέρον 
τοΰ Πρωθυπουργού, πέτυχε τή διάθεση υπέρ τής Ακαδημίας τοΰ 1/10 
τοΰ χορηγουμένου ποσοΰ έτησίως άπό ειδική φορολογία στό Πανεπιστή
μιο Αθηνών.

Ή  οικονομική αύτή βοήθεια άναζωογόνησε τήν Ακαδημία καί μπόρεσε 
νά προχωρήσει σέ διάφορες δραστηριότητες τής άρμοδιότητάς της.

Συγκεκριμένα ό Νόβας είπε στήν μακροσκελέστατη άγόρευσή του:

«Νομίζω κ. Πρόεδρε, δτι ό κ. Υπουργός τής Παιδείας, έπραξε 
καλώς νά έπαναφέρη τήν συζήτησιν τοΰ εκπαιδευτικού θέματος, κατόπιν 
τής εν συναφεία πρός τήν οικονομικήν έπερώτησιν συζητήσεως τής πα- 
ρελθούσης Τρίτης. Διότι θά έπρεπε, πράγματι, νά διευχρινισθούν ώρι- 
σμέναι άπόφεις τής Κυβερνήσεως, διά νά κρίνωμεν κ α ί ημείς κατά πόσον 
εν τή παρόδω τού χρόνου έχει πράγματι συλλάβει τό νόημα κ α ί τό 
πνεύμα τού εκπαιδευτικού προβλήματος έν τή όλότητί του, υπό τήν ση
μερινήν του συγχρονισμένην μορφήν, διά νά ήμπορέσωμεν κα ί ημείς νά 
κρίνωμεν έάν επαρκώς πράγματι εκτιμά τήν ανάγκην νά βασισθή ή προ
σπάθεια τής οικονομικής άναπτύξεως πρωτίστως επ ί τής Παιδείας.

Ειχον τήν τιμήν νά είπω εις τήν Βουλήν, όταν συνεζητούντο αί προ- 
γραμματικαί δηλώσεις τής Κυβερνήσεως: “Είμαι υποχρεωμένος νά ύπο-

6 0 .  Έφημερίς Συζητήσεων τής Βουλής, Συνεδρίαση 1 0 4  τής 27ης Μαΐου 
1 9 6 0 , σελ. 4 5 9 ,  6 0 ,  6 1 ,  6 2 ,  6 3 ,  6 4 .
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μνήσω είς δλους τους άξιεπαίνως μοχθοϋντας διά την υλικήν ευημερίαν 
τής Πατρίδος, δτι δσα έργα υποδομής κα ί άν τήν στηρίξουν, έάν υποδο
μήν τής υποδομής δέν έχουν τά έργα ταΰτα τήν παιδείαν, ποτέ δέν θά 
εξασφαλίσουν ανώτερα επιτεύγματα”.

Ό  κ. Υπουργός τής Παιδείας, άπαντών, διηύρυνε τό θέμα κα ί ήθέ- 
λησε νά δώση μίαν πλήρη εικόνα τής δραστηριότητος τής Κυβερνήσεως 
είς τόν εκπαιδευτικόν τομέα. Επειδή κατέληξε μ έ τήν αποστροφήν, δτι 
είχε συμφωνηθή νά άπομονωθή τό θέμα τό εκπαιδευτικόν, νά στηθή, επί 
ύφηλοτέρου βάθρου, νά άποχρωματισθή Κομματικώς κ α ί νά γίνη ζήτημα 
Εθνικόν, κατηγόρησε δέ τήν άντιπολίτευσιν, δτι δήθεν, αύτή παραβαίνει 
τήν συμφωνίαν, οφείλω νά ύπομνήσω είς τήν Βουλήν τό ιστορικόν τοΰ 
ζητήματος:

Ή  πρότασις αυτη έγινεν είς τήν περασμένην Βουλήν άπό τόν άξιότι- 
μον Αρχηγόν, τότε, τών Φιλελευθέρων κα ί ήδη Αρχηγόν τοΰ Φ .Δ .Κ ., 
κ. Παπανδρέου. Κ α ί τό Σ ώ μα όμοφώνως είχεν επιδοκιμάσει τήν σύστα- 
σιν μιάς διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πρός μελέτην τού 
δλου μορφωτικού θέματος.

Επειδή τόσον θερμώς, έπεκαλέσθη ό κ. υπουργός τής Παιδείας τό 
πνεύμα αυτό τής ένότητος τής σκέφεως καί τών προσπαθειών διά τήν Π αι
δείαν, είμαι υποχρεωμένος νά εϊπω, δτι δυστυχώς, ή Κυβέρνησις τού κ. 
Καραμανλή, δέν έμεινε πιστή είς τήν γραμμήν αυτήν. Διότι, πρώτον, είχε 
πολύ βραδύνει τότε νά συσταθή ή Επιτροπή αύτή, τήν οποίαν όμοφώνως 
τό Σώ μα είχεν εγκρίνει. Έγώ 6 ίδιος προσωπικώς, είς τόν άξιότιμον καί 
τότε Προέδρον τής Βουλής, κ. Ροδόπουλον, έπανειλημμένως είχον ύπο- 
μνήσει τήν ανάγκην, δπως ή άπόφασις τού Σώματος πραγματοποιηθή. 
Έ πί τέλους, κάποτε συνεστήθη ή Επιτροπή αύτή, άλλά επί μακράν χρονι
κόν διάστημα, δυστυχώς, δέν κατωρθώθη νά συγκροτηθή είς Σώμα. Δέν 
δύναμαι νά άποκρύφω εδώ, δτι ό κύριος λόγος διά τόν όποιον τότε καρκι- 
νοβατοΰσεν ή συγκρότησις τής Επιτροπής, ήτο ό δισταγμός νά άνατεθή ή 
Προεδρία αύτής είς τόν κ. Παπανδρέου, πράγμα τό όποιον ήτο κα ί δίκαι
ον καί σκόπιμον, εάν όντως ήθέλαμεν νά έργασθώμεν δλοι άπό κοινού διά 
τήν άναγέννησιν τής Εθνικής Παιδείας. Δυστυχώς, αύτό τό όποιον λέγω 
είναι άληθές. Πράγματι άπό στενόν Κομματικόν πνεύμα, επεχειρήθη ν’ 
άποκλεισθή τής Προεδρίας τής Ειδικής Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ό 
κ. Παπανδρέου, ό Πατριάρχης τών άγωνιστών τού εκπαιδευτικού μας ιδε
ώδους, ό έχων έμπραγμάτως δώσει τόσας άποδείξεις, δτι πονεΐ κα ί άγαπά  
καί κατέχει τά θέματα τής παιδείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας άπόντος τού κ. Παπανδρέου,
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χωρίς Πρόεδρόν της τόν κ. Παπανδρέου, θά ήτο μία τόσον μεγάλη 
ανορθογραφία ώς εάν τό “κοινοβουλευτική” τό έγράφαμεν μ έ υφιλον χαί 
όχι μ έ όμιχρον γιώτα. Έ π ί τέλους μετά παρέλευσιν άρχετοϋ χρόνου συ- 
νεκροτήθη ή Επιτροπή χαί ό χ. Παπανδρέου εγένετο Πρόεδρός της. 
"Οπως γνωρίζουν οί μετασχόντες συνάδελφοι, χατωρθώσαμεν νά συνέλ- 
θωμεν εις μίαν μόνον συνεδρίασιν διά νά έχλέξωμεν τόν χ. Παπανδρέου 
Πρόεδρον. Μ ετ’ όλίγας ημέρας έπήλθεν ή πτώσις τής Κυβερνήσεως χαί 
ή διάλυσις τής Βουλής. Προηγουμένως, πρό τής συγχροτήσεως τής Κ οι
νοβουλευτικής Επιτροπής, ειχεν ή Κυβέρνησις συστήσει Επιτροπήν εξ  
ειδικών προσωπικοτήτων διά νά μελετήση τό θέμα τό εκπαιδευτικόν, ώς 
χαί τό θέμα τών Γραμμάτων χαί Τεχνών. Υπουργός τότε τής Παιδείας, 
ήτο ό χ. Γεροκωστόπουλος, ό όποιος μοΰ έκαμε τήν τιμήν νά μου τηλε- 
φωνήση χαί νά ζητήση τήν γνώμην μου. Τοΰ άπήντησα, ότι ή Κυβέρνη- 
σις ενεργεί πρωθυστέρως. Διότι έπρεπε νά συσταθή πρώτα ή Κοινοβου
λευτική Επιτροπή χαί εκείνη νά ένισχυθή μ έ τεχνικόν επιτελεϊον κα ί μέ  
όλους τούς δυνατούς πόρους εκ μέρους τής Κυβερνήσεως. "Οτι έπρεπεν ή 
προσπάθεια νά προέλθη άπό όλα τά Κ όμματα χαί νά μή πάρη μονοκομ
ματικήν μορφήν. "Ο,τι, δηλαδή, τάς εξ  ειδικών τεχνικάς έπιτροπάς 
έπρεπε νά συστήση π αρ ’ αυτή ή Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτρο
πή χα ί όχι π αρ ’ αυτή ή Κυβέρνησις εν στενή μάλιστα συναρτήσει, ώς 
έμαρτύρει τό γεγονός, ότι Πρόεδρος αυτής θά ήτο ό χ. υπουργός τής 
Παιδείας. Είς τήν επιτροπήν Π αιδείας δέν έδέχθησαν διά τούς λόγους 
τούτους νά μετάσχω. Επειδή όμως συνέπεσε νά είμαι Πρόεδρος τής Τά- 
ξεως Γραμμάτων χαί Τεχνών είς τήν Ακαδημίαν, υπό τήν ιδιότητά μου 
αυτήν, έκρινα ότι ήμουν υποχρεωμένος νά συμπράξω είς τήν Επιτροπήν 
Γραμμάτων κα ί Τεχνών. Κ α ί αί δύο Έ πιτροπαί ε ’ιργάσθησαν φιλοτίμως 
κ α ί κατέληξαν είς συμπεράσματα λίαν αξιόλογα. Είχον μάλιστα τήν τι
μήν τό πόρισμα τής μορφωτικής Επιτροπής, ώς Αντιπρόεδρος αυτής, νά 
τό εγχειρίσω είς τόν κ. Καραμανλήν, ό ίδιος εγώ είς τό σπίτι του. Δέν 
ήτο πλέον Πρωθυπουργός. Ενθυμούμαι, ότι μάς είπεν, ότι δέν είναι 
πλέον είς τήν Κυβέρνησιν, ότι έχομεν εχλογάς, άλ λ ’ ότι εν πάσει περι- 
πτώσει μ έ όσην δύναμιν μιχράν ή μεγάλην άποχτήση θά ενισχύση τήν 
αναμορφωτικήν προσπάθειαν. Τοΰ άπήντησα ευχαριστών κα ί τού είπα, 
ότι εύχομαι νά έξέλθη άπό τάς εχλογάς όχι μ έ μικράν άλλά μ έ μεγάλην 
δύναμιν διά νά μάς ενισχύση εάν ήμεϊς, όπως ελπίζαμε, έλθωμε στή νέα 
Βουλή μ έ μεγαλυτέραν δύναμιν άπό τήν ίδικήν του.

Ήθέλησα νά άναφέρω αυτά είς τήν Βουλήν διά νά πεισθή τό Σώ μα, 
ότι τό πνεύμα τής ενιαίας προσπάθειας, πού έπεχαλέσθη ό χ. υπουργός,



2 3 6 Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

δεν έτηρήθη δχι άπό ημάς, άλλά άπό τήν Κυβέρνησιν. Ή  παράταξις τής 
Ε Ρ Ε  έπανήλθεν εις τήν σημερινήν Βουλήν, ώς πλειοφηφία. Έσχημάτισε 
χαί πάλιν Κυβέρνησιν. Άπό τάς προγραμματικός δηλώσεις τής νέας Κ υ
βερνήσεως διεπι',στωσα μετά λύπης μου, δτι τό εκπαιδευτικόν θέμα δέν 
έτέθη ώς αυτόνομον θέμα κυρίας, θεμελιώδους σημασίας. Ακροθιγώς κα ί 
άορίστως εγένετο μνεία τοΰ πορίσματος τής Ειδικής Επιτροπής. Π ερί 
άνασυστάσεως τής Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής οΰτε λό
γος! Κ α ί οΰτω, έφθάσαμεν είς τήν Κυβερνητικήν δραστηριότητα, τήν 
οποίαν άνέφερεν ό κ. υπουργός. Κατετέθησαν δχι, δυστυχώς, είς τήν 
Βουλήν, ά λ λ ’ είς τήν Επιτροπήν Έξουσιοδοτήσεως τά εκπαιδευτικά νο
μοσχέδια. Τό Προεδρεΐον τής Βουλής δέν μοϋ έκαμεν τήν τιμήν νά μέ  
περιλάβη είς τά μέλη τής Επιτροπής Έξουσιοδοτήσεως, δταν 
συνεζητεϊτο τό εκπαιδευτικόν πρόγραμμα. Εκείνο πού θέλω νά τονίσω 
είναι, δτι ή καταβληθείσα νομοθετική προσπάθεια δέν προσέλαβε βάθος, 
τόνον, ορμήν μεταρρυθμίσεως. Δέν εϊχεν άδικον ό κ. Παπαληγούρας, 
δταν ύπεστήριξεν, δτι ούδείς άντελήφθη, δτι είς τόν τομέα τής Π αιδείας  
έλαβε χώραν μεταρρύθμισις.

Κύριε Πρόεδρε κα ί κύριοι βουλευταί, ή μεταρρύθμισις είναι πράξις 
επαναστατική. Ή  μεταρρύθμισις άπαιτεί δημιουργικόν οργασμόν, δημι
ουργικήν ορμήν. Μέ τεχνητήν γονιμοποίησιν δέν γίνεται μεταρρύθμισις. 
Εκείνο πού επεχειρήθη, δέν ήτο δημιουργική μεταρρύθμισις. Ή το γρα
φειοκρατική ρύθμισις. Κ α ί πράγματι, τά φηφισθέντα έν τάχει νομοσχέδια 
εκείνα, άποτελοϋν καλήν άπόδειξιν τής άνεπαρκείας των. Δ ιά νά ενεργο
ποιηθούν, διά νά τεθούν είς τήν εφαρμογήν, έπρεπε νά εκδοθούν 55 ολό
κληρα Διατάγματα, τό γνωρίζει ό κ. υπουργός, καθυστερούν άκόμη κα
τά τό πλείστον. Λόγω έλλείφεως δημιουργικής ορμής, δλος ό μηχανι
σμός έκινήθη βραδύτατα. Τήν συγκέντρωσιν τής Τεχνικής Έκπαιδεύσεως 
είς τό Ύπουργεϊον Παιδείας, μοναδικόν επίτευγμα, δέν ήμπορούμεν νά 
τήν χαρακτηρίσωμεν ώς δημιουργικήν μεταρρύθμισιν. Ά πό καιρού πολ- 
λού είχε μελετηθή. "Ολοι εϊμεθα σύμφωνοι. Κ α ί εγώ προσωπικώς πρός 
τόν σκοπόν τούτον εκινήθην, δτε είχον τήν τιμήν δύο φοράς έπ ί ολίγους 
μήνας νά διατελέσω υπουργός τής Παιδείας. Δοθείσης ευκαιρίας, οφείλω 
νά υπενθυμίσω, δτι κα ί διά τό βραχύ τού χρόνου τής θητείας μου κα ί 
διά τήν μεταπολεμικήν άθλιότητα τής έποχής έκείνης, δέν ήδυνήθην νά 
πράξω δσα έπρέσβευα κα ί  δσα έπεθύμουν. Ά λλά κ α ί τό 1950 δέν διεθέ- 
τομεν πλειοφηφίαν ίσχυράν είς τήν Βουλήν, οΰτε ή Κυβέρνησις ήτο συ
μπαγής. Δέν ήτο δυνατόν νά θέσωμεν είς έφαρμογήν ένα πρόγραμμα 
μακράς πνοής, δπως είναι τό έχπαιδευτιχόν. Εν τούτοις, ξεχέρσωσα μέ
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αποφασιστικήν ενέργειαν τό έδαφος κα ί συνέλεξα έπιμελώς τόν σπόρον 
διά μίαν νέαν εκπαιδευτικήν καλλιέργειαν. Δυστυχώς α ί πολιτικαί περι
στάσεις δέν μοΰ έπέτρεφαν συνέχισιν.

Επανέρχομαι είς τήν υπαγωγήν τής τεχνικής εκπαιδεύσεως είς τό 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, δτι όρθώς ό 
κ. Υπουργός τήν έπραγματοποίησεν. Ώ ς πρός τήν εκλογήν τών επί κε
φαλής προσώπων, ό κ. Υπουργός παρεπονέθη, δτι ήδικήθη προχθές. 
Νομίζω κ α ί εγώ δτι άθελήτως κα ί καλή τή πίστει ήδικήθη. Διότι τούς 
συνεργάτας, τούς οποίους έπέλεξεν ό ίδιος, πράγματι τούς έξέλεξεν με
ταξύ τών σχετικώς καλλιτέρων. Έ π ί κεφαλής τής τεχνικής εκπαιδεύσεως 
έθεσε τόν καθηγητήν τού Πολυτεχνείου κ. Κορωναϊον. Δέν έχω τήν τι
μήν νά τόν γνωρίζω προσωπικώς, είναι δμως έγκριτος επιστήμων κα ί  
δέν αμφιβάλλω, δτι θά άνταποκριθή είς τάς απαιτήσεις τοΰ έργου πού 
άνέλαβε. Πρέπει νά εΐπω, δτι θά ήτο ευχής έργον, δπως έπί κεφαλής 
τής Γενικής Διευθύνσεως τής Π αιδείας επανέλθη ό δικαιούμενος νά έπα- 
νέλθη κ. Παπανοϋτσος, τόν όποιον θεωρώ ώς τόν κορυφαιον τών εκπαι
δευτικών μας. Κληθείς δμως, είχε τήν ευθύτητα νά δηλώση είς τόν 
υπουργόν, δτι δέν θά διεξεδίκει τήν θέσιν. Εΰρέθη ό κ. υπουργός πρό φυ
σικής δυσκολίας νά έκλέξη. Έτοποθέτησε προσωρινώς τόν Αντιπρόεδρον 
τού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου κ. Γκιζελήν. Δέν ξεύρω, ήμπορεϊ κα ί 
αυτός νά κατάγεται άπό τήν Εύβοιαν, δπως κα ί ό κ. Κορωναΐος, άλλά  
αυτό δέν έχει σημασίαν.

Είναι εκπαιδευτικός μ έ πείραν κα ί μέ μόρφωσιν. Τό ίδιον θά είχα νά 
εΐπω κα ί διά τόν Επιθεωρητήν κ. Κυτϊνον, πού διωρίσθη μέλος τού 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Κ ατάγεται κ α ί αυτός άπό τήν Εύβοιαν, 
άλλ ’ έ ξ  δσων γνωρίζω, έχει εύδόκιμον υπηρεσίαν κα ί έκτιμάται άπό τούς 
συναδέλφους του. Έ φ ’ δσον ό κ. Υπουργός δέν έκαμε κακήν έκλογήν 
προσώπων, άδικον είναι νά έπικριθή τόσον, άπλώς κ α ί μόνον διότι τά 
πρόσωπα ταύτα κατάγονται άπό τήν έκλογικήν του περιφέρειαν. Τούτο 
θά ίσοδυνάμει μέ άξίωσιν νά άδικήση τούς συμπατριώτας του, ίσως κα ί 
τήν έκπαίδευσιν, διά νά μή παρεξηγηθή ό ίδιος. Ό  κ. Βογιατζής έχει 
έπιδείξει πολλήν φιλοτιμίαν κα ί ζήλον, δπως έπανειλημμένως έχω  ανα
γνωρίσει είς τήν αίθουσαν αυτήν. Σφάλματα διέπραξε, τού μεγάλου 
σκοπού, δ ι ’ ους λόγους έξέθεσα προγενεστέρως κ α ί δ ι ’ ους λόγους θά 
προσθέσω, ΰπελείφθη. Ά λλά τήν φιλότιμον προσπάθειαν δέν ήμπορούμεν 
νά τού άρνηθώμεν. Ατύχημα ήτο, δτι ή προσπάθεια αυτή δέν έστηρίχθη 
είς τά πορίσματα τής Επιτροπής Γεροκωστοπούλου. Δ ιά τό γεγονός 
τούτο έλέγχομεν άδιστάκτως τήν Κυβέρνησιν. Ε ίς αυτήν δέ άκριβώς τήν
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άπάρνησιν τοΰ έργου τής Επιτροπής, τήν όποιαν ή ιδία είχε συγκροτή
σει, εις αυτήν αποδίδω τήν απουσίαν πνοής δημιουργικής άπό τήν έπι- 
διωχθεϊσαν “δήθεν μεταρρύθμισιν”. "Αλλως τε, διά τά  φηφισθέντα πέρυ
σι νομοθετήματα, οΰτε καν τό Εκπαιδευτικόν Συμβούλων έκλήθη, αν 
δέν άπατώμαι, νά δώση γνώμην. Παρεσκευάσθησαν μ έ τήν συνδρομήν 
άοράτων δυνάμεων, άπό τάς όποιας, δμως, ελλειφεν ή εμπνευσις, δπως 
καί ή ξηρότης τών εισηγητικών των εκθέσεων τό άποδεικνύει, άψέθησαν 
δέ σχεδόν τά πάντα νά ρυθμισθοΰν άπό τόν μακρότατον συρμόν τών 
ΰπερπεντήκοντα εκτελεστικών Διαταγμάτων. Κ α ί ενώ έφηφίσθησαν εντός 
δέκα ημερών τά νομοσχέδια, τά Δ ιατάγματα δέν κατωρθώθη νά εκδο- 
θοϋν οΰτε εντός δέκα μηνών. Τά πλεΐστα καθυστερούν είσέτι. Ά ρ α  με- 
ταρρύθμισις δέν ύπήρξεν, οΰτε είς τά πράγματα οΰτε είς τά πνεύματα.

Ή  δραστηριότης, τήν οποίαν μάς άνέπτυξεν ό κ. υπουργός άπόφε, δέν 
άφορά τήν μεταρρύθμισιν, άφορά τήν τρέχουσαν υπηρεσίαν, τήν γραφειο
κρατικήν λειτουργίαν. Δέν θέλω νά άμφισβητήσω τούς άριθμούς, τούς 
οποίους εδωσεν ό κ. υπουργός διά τά σχολεία, τά όποια εκτίσθησαν κα ί 
διά τούς νέους καθηγητάς κα ί διδασκάλους πού διωρίσθησαν. Άλλοίμο- 
νον, έάν κα ί είς τούτο άνεστέλλετο ή φυσιολογική έξέλιξις τού νόμου τής 
προόδου κα ί τής άνόδου. "Ηθελα, δμως, νά έρωτήσω τόν κ. υπουργόν, 
έάν δύναται νά βεβαιώση τήν Βουλήν, δτι ηύξήθη κα ί πόσον τό ποσοστόν 
τών 8% τού προϋπολογισμού μας, τό όποιον διατίθεται διά τήν δημο
σίαν έκπαίδευσιν. Διότι τό ποσοστόν τούτο άποτελεϊ τό μόνον άντικειμε- 
νικόν κριτήριον βελτιώσεως τών πραγμάτων τής έκπαιδεύσεως, τό μόνον 
άκριβές μέτρον τού κυβερνητικού διά τήν Παιδείαν ένδιαφέροντος. Φο
βούμαι πολύ, δτι τό ποσοστόν τούτο δέν άνήλθεν αίσθητώς».

Ή  εμπεριστατωμένη αγόρευση τοϋ Νόβα, ανάγκασε τόν Υπουργό τής 
Παιδείας νά έπέμβει κατ’ επανάληψη καί ή συζήτηση νά έξελιχθεΐ ώς 
εξής:

«Γ. Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Κύριε συνάδελφε, συγκριτικώς σάς 
λέγω δτι ή αΰξησις άνέρχεται άπό 15-20%.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ηύξήθη κ α ί τό ΰφος τών έσόδων μας. Συ
νεπώς, έγώ νομίζω, δτι τό ποσοστόν δέν άνήλθεν άνω τού 8% .

Γ . Βογιατζής (Τ π . Παιδείας). Έάν ηύξήθη ό προϋπολογισμός, τότε 
είναι άκόμη πιό εύνοι'κόν. Ηύξήθη γενικώς τό διατειθέμενον υπέρ τής 
Παιδείας ποσόν κατά 15-20 %.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δηλαδή τό 8% ηύξήθη μόνον χατά 1 
1/2% . Ή  αΰξησις είναι πολύ μεγαλύτερα εις άλλους τομείς. Έ χομεν  
τήν πληροφορίαν, ότι ηύξήθησαν τά έξοδα τής Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
τήν οποίαν κα ί εγώ είχον τήν τιμήν νά διευθύνω παλαιότερον, χατά  
100%). Υποστηρίζω, ότι, έάν ηύξήθησαν τόσον πολύ α'ι άλλαι δαπάναι 
χ αί δέν ηύξήθη άναλόγως τό ποσοστόν υπέρ τής εχπαιδεύσεως, ή Κυ- 
βέρνησις δέν δικαιούται νά χαυχάται, ότι υπηρέτησε τό εκπαιδευτικόν 
ιδεώδες επαρχώς, ότι ίνίσχυσεν όσον θά Επρεπε τήν Παιδείαν.

"Οσον αφορά διά τό Ίδρυμα Υποτροφιών, αύτό είναι πράγματι εν 
Ίδρυμα, τό όποιον λειτουργεί μ έ άρίστην άπόδοσιν. Τό διευθύνει Ικανό
τατος διανοούμενος. Είναι εν Ίδρυμα, εναντίον τοΰ οποίου δέν ήκούσθη 
κανένα παράπονον εως τώρα, μολονότι τά μέσα, τά όποια τού δίδονται, 
δέν είναι αρκετά.

°Οταν είχον τήν τιμήν νά είμαι Υπουργός τής Παιδείας, παρουσιάσθη 
τό φαινόμενον νά μάς αρπάζουν, ιδίως άπό τήν Αμερικήν, διότι αύτοί 
είχον τά περισσότερα μέσα, νέους σπουδαστάς, διάφοροι άντιπρόσωποι 
Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Έ κ αμ α  τότε φιλικήν διαμαρτυρίαν είς 
τήν Αμερικανικήν Πρεσβείαν. Είπον είς τόν μορφωτικόν τους Ακόλου
θον, ενα πολύ φιλλέληνα καθηγητήν: “Δέν ήμπορεΐτε νά παίρνετε ανώρι
μ α παιδιά 16 κα ί 17 ετών κα ί νά πηγαίνουν νά σπουδάζουν ό,τι θέλουν, 
χωρίς νά μάς ερωτάτε σε ποιούς κλάδους τής επιστήμης Εχομεν ανάγκην 
στελεχών. Μ άς λείπουν εργαστηριακοί επιστήμονες. Μ άς λείπουν παιδα
γωγοί. Έ χομεν 12 Π αιδαγωγικές Άκαδημίες κα ί 8 μόνον ειδικούς παι
δαγωγούς. Παρακαλώ νά μ άς βοηθήσετε, ώστε νά γίνη καλή επιλογή 
τών σπουδαστών κα ί χρήσιμος είδίκευσίς τω ν”. Δ ιά νά αντιμετωπίσω τό 
πρόβλημα καλύτερα -αύ τά  τό 1946- ίδρυσα στό Ύπουργεΐον Π αιδείας 
Γραφεϊον Υποτροφιών μ έ ενα Τμηματάρχην κ α ί ενα γραμματέα. Ά λλά  
μή ευρών τά κατάλληλα γλωσσομαθή κλπ. πρόσωπα επροτίμησα νά μή 
διορίσω κανένα, εφ ’ όσον δέν θά εξυπηρετείτο επαρχώς ό σκοπός διά τής 
τοποθετήσεως οίουδήποτε προχείρου φίλου. Δέν είχον τότε τήν οικονομι
κήν δυνατότητα, ούτε κα ί τό πάθος, ίσως τού κ. Παπανδρέου, διά νά 
σκεφθώ ριζικήν λύσιν τού ζητήματος τών υποτροφιών. Τούτο έσκέφθη 
κ α ί επραγματοποίησεν επί Κυβερνήσεως τού Κέντρου ό Αντιπρόεδρος 
αύτής χ. Παπανδρέου, θεμελιώσας τό Ίδρυμα Υποτροφιών, άλλά μ έ πο
λύ εύρυτέραν προοπτικήν χαί μ έ πολύ γενναιοτέραν οικονομικήν προιχο- 
δότησιν. Τό πρόγραμμα Παπανδρέου, διά τήν άνάπτυξιν τών υποτροφιών 
δέν υίοθετήθη, άτυχώς, άπό τάς μεταγενεστέρας Κυβερνήσεις τής Δ ε
ξιάς. Κ α ί τοιουτοτρόπως, τό Ίδρυμα λειτουργεί μέν καλώς κα ί αποδίδει
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άναλόγως τών μέσων του, ύπό τήν φωτεινήν Διοίχησιν πού έχει, άλλά  
δέν έχει ολοκληρώσει τόν προορισμόν του. Ό  χ. Υπουργός τής Π αιδείας  
ύπεσχέθη άπόφε, ότι θά αύξηθή ή έπιχορήγησις. Θά παρεχάλουν νά 
πραγματοποιηθή τό ταχύτερον ή αΰξησις αυτη, διά νά εύρυνθή τό ωφέ
λιμον έργον τοΰ Ιδρύματος.

Διά τήν ύπόθεσιν τοΰ Γυμνασίου Λεβιδίου, επειδή απουσιάζει ό χ. 
Παπαληγούρας, θά μοΰ έπιτρέφη νά έχφράσω σοβαράς άμφιβολίας, έάν 
οί χαθηγηταί τούς όποιους έμνημονεύσατε, ότι άνήχουν έχει όργανιχώς, 
υπηρετούν πράγματι σήμερον έχει ή είναι άπεσπασμένοι εις άλλας υπηρε
σίας.

Γ . Βογιατζής (Υπουργός Εθνικής Παιδείας). Έδώ έχω τόν Επιθεω 
ρητήν χαί τόν Γυμνασιάρχην. Αυτούς έχω έδώ. Ή  χρονολογία είναι 9 
Μαΐου 1960. Ό  χ. Παπαληγούρας είπεν, ότι πρό τριών-τεσσάρων 
ημερών, αν δέν άπατώμαι, είχε περάσει άπό έχει.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Παραχαλώ νά χατατεθή ό πίναξ πού μάς  
άνεγνώσατε διά νά έλεγχθή τό θέμα. Είναι λίγο περίεργον, ό Δήμαρχος 
Λεβιδίου νά διαμαρτύρεται, ότι υπηρετούν έχει μόνον τρεις χαθηγηταί, έξ  
ών οί δύο γυμνασταί χαί αί ύπηρεσίαι σας νά βεβαιώνουν, ότι διδάσκουν 
τάχα οχτώ ή δέχα χαθηγηταί. Τό μόνον βέβαιον είναι, ότι οί γυμνασταί 
είναι δύο, δηλαδή συνεχίζεται ή χαχή κατανομή τοΰ προσωπικού.

"Οσον άφορά τό Βαρβάχειον, ό χ. υπουργός όρθώς έπληροφόρησε τήν 
Βουλήν, ότι τούτο, όπως χαί τό Πειραματικόν Σχολεΐον, είναι ειδικά 
εκπαιδευτήρια, τά όποια ένισχύει ιδιαιτέρως ή Πολιτεία πρός έπιδίωξιν 
ώρισμένων άνωτέρων σκοπών, χυριώτερος τών όποιων είναι ή άσχησις 
είς αυτά τών μετεχπαιδευομένων λειτουργών. Τό προσωπικόν τού Βαρ- 
βαχείου έχλέγει, πράγματι ό Διευθυντής αυτού χα ί ή πρότασίς του είναι 
υποχρεωτική διά τόν Υπουργόν. Καταβάλλεται πάντοτε ιδιάζουσα φρο- 
ντίς νά έκλέγεται τούτο μεταξύ τών ίχανωτέρων έχπαιδευτιχών. Προσφέ
ρει ούσιαστιχάς υπηρεσίας τό Βαρβάχειον, άλλά ή έπίδοσις χαί άπόδοσις 
τών καθηγητών του δέν πρέπει νά χρίνεται είς βάρος τών άλλων εκπαι
δευτικών λειτουργών, οί όποιοι έργάζονται ύπό άπείρως δυσμενεστέρους 
όρους. Διότι είς τό Βαρβάχειον είσάγονται κατόπιν αυστηρών έξετάσεων, 
διαγωνιζόμενοι πρός άλλήλους, μαθηταί άριστοι, έχοντες βαθμολογίαν 
σπουδών άνω τού 16. Είσάγεται, δηλαδή, έχει, τό άνθος τού άνθους τής 
Ελληνικής νεολαίας, τό καλύτερον μαθητικόν ύλιχόν τής χώ ρας μας. 
Εκτός τούτου, ό άριθμός τών μαθητών είναι περιωρισμένος, αί δέ ώραι 
διδασκαλίας τών καθηγητών πολύ όλίγαι, τρεις ή τέσσαρες, άν δέν 
άπατώμαι, τήν εβδομάδα. Δέν ύποτιμώ καθόλου τό έργον τών χαθη-
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γητών τού Βαρβακείου, άλλά δέν δύναμαι νά λησμονήσω τους μάρτυρας 
καθηγητάς τών έπαρχιακών γυμνασίων, πού μ έ διπλάσιάς κα ί τριπλά
σιας ώρας παραδόσεων διαπαιδαγωγούν διπλάσιον κ α ί τριπλάσιον άριθ- 
μόν μαθητών, πολύ μικροτέρας ίκανότητος. Πρέπει νά είμεθα δίκαιοι 
άπέναντι ολοκλήρου τού εκπαιδευτικού κλάδου. Έχουν, λοιπόν, πολλά 
προνόμια οί καθηγηταί τού Βαρβακείου, άλλά κα ί τό προνόμιον νά πα
ραμένουν 20 κα ί 25 χρόνια είς Αθήνας, όπου πλείστοι εξευρίσκουν κα ί 
άλλας παραδόσεις είς τά διάφορα Λύκεια.

Είναι τούτο έξ  ολοκλήρου πρός τό συμφέρον τής Έκπαιδεύσεως; *Ή 
μήπως έχομεν φθάσει είς κατάχρησιν τού προνομίου; Ό  κ. Υπουργός 
ετόνισε τήν άνάγκην καλών Γυμνασιαρχών διά τάς επαρχίας. Πολλάκις 
Γυμνάσια 800 κα ί 1.000 μαθητών διευθύνονται άνεπαρκώς. ’Ενώ πράγ
ματι θά εϋρισκον άρίστους διευθυντάς, εάν οί προνομιούχοι τών Αθηνών 
έδέχοντο νά προαχθούν είς Γυμνασιάρχας. Προσθέτω, ότι όχι μόνον Γυ- 
μνασιάρχαι, άλλά κα ί Γενικοί Έπιθεωρηταί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως 
εκλέγονται πολλάκις όχι μεταξύ τών ίκανοτέρων, διότι ούτοι προτιμούν 
τήν πρωτεύουσαν. Άναμφισβητήτως τούτο δέν εξυπηρετεί τό γενικόν 
συμφέρον τής Έκπαιδεύσεως. Άλλ ’ εκτός τούτου, πώς θά χρησιμοποιη
θούν κα ί οί νεώτεροι άριστοι εκπαιδευτικοί, οί όποιοι περατώνουν εδώ 
τήν μετεκπαίδευσίν των ή επανέρχονται άπό είδικάς σπουδάς είς τό εξω
τερικόν; Ή  εγχυσις νέου αίματος είς κάθε κλάδον, είς κάθε ειδικήν, μ ά
λιστα, προσπάθειαν, είναι νόμος βιολογικός άξιοσέβαστος.

Άναμφισβητήτως, ή άπομάκρυνσις όμαδόν 25 περίπου καθηγητών 
άπό τάς σχολάς Βαρβακείου, Πειραματικού, Άναβρύτων, έδημιούργησε 
τήν γενικήν έντύπωσιν, ότι σαλεύονται τά θεμέλια τών Ιδρυμάτων τού
των κα ί καλή τή πίστει έφθασεν ό έλεγχος τού κακού μέχρι τής αιθού
σης ταύτης. Άλλά, χωρίς άμφιβολίαν, καλή τή πίστει ενήργησε κα ί ό κ. 
υπουργός, θά ήτο δέ άδικία νά τού άποδοθή ή μομφή, ότι δέν άπέβλεφεν 
είς τό συμφέρον τής Έκπαιδεύσεως, ά λ λ ’ είς άλλας σκοπιμότητας. Δέν 
δύναμαι νά παραδεχθώ, ότι ό κ. υπουργός δέν έξετίμησε τάς πραγματι
κός άνάγκας λειτουργίας τού Βαρβακείου κ α ί δέν ένήργησεν άπό συμφώ
νου μ έ τόν Διευθυντήν αυτού κ. Γ . Γεωργούλην. Είναι γνωσταί αί πολ- 
λα ί διαφωνίαι πού έχω μ έ τήν πολιτείαν τού κ. Γεωργούλη είς τό 
Ύπουργεϊον Παιδείας. Ά λλά τούτο δέν μ έ εμποδίζει νά πιστεύω, ότι ό 
κ. Γεωργούλης είναι σοφός καθηγητής κα ί θερμός ζηλωτής τής εκπαι
δευτικής διακονίας. *Αν είναι άληθές τό λεγόμενον, ότι ό κ. Γεωργούλης 
είναι άντίθετος πρός τάς σχεδιαζομένας μεταβολάς, θά παρεκάλουν τόν 
κ. υπουργόν νά έξετάση βαθύτερον τό θέμα, διότι π α ρ ’ όλα όσα είπον,
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φρονώ χαί εγώ, δτι δέν θά έπρεπε νά διασαλευθή ό καλός ρυθμός τής 
λειτουργίας τοΰ Βαρβαχείου. Διατρέχομεν άλλως τε τόν κίνδυνον, πολ
λοί εκ τών μετατιθεμένων νά παραιτηθούν έντελώς τής θέσεώς των, 
οπότε ή ζημία τής εκπαιδεύσεως θά είναι βεβαία κα ί εδώ κα ί εις τάς 
επαρχίας.

Μ έ τόν κ. υπουργόν, εύρισκόμεθα είς μεγαλυτέραν διαφωνίαν, δσον 
αφορά τό ζήτημα τής Άνωτάτης Εκπαιδεύσεως. Δέν δύναμαι νά συμμε- 
ρισθώ την αισιοδοξίαν του κα ί την ίπανάπαυσίν του. Π αρά την άξιέπαι- 
νον προσπάθειαν τών πλείστων καθηγητών κα ί τόν αΰξοντα ζήλον τής 
φοιτητικής νεολαίας, ή Πανεπιστημιακή μας μόρφωσις χωλαίνει, λόγω  
έλλείφεως οικονομικών μέσων, άλλά κα ί λόγω οργανωτικής καθυστερή- 
σεως. Υπογραμμίζεται άπόφε διά πρώτην φοράν άπό υπεύθυνα κυβερνη
τικά χείλη ή μεγάλη σημασία πού έχει ή έρευνα.

Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει νά παραδεχθώμεν, δτι είς τόν τομέα τής 
ερεύνης καθυστεροΰμεν άξιοδαχρύτως. Τά πάντα τά χάμνομεν άχόμη σή
μερον “είς τό πόδι”. Σήμερον, στόν αιώνα τής τεχνολογικής προόδου! 
Δέν έχομεν άλλάξει μεθόδους όργανώσεως. Δέν έχομεν άποκτήσει συγ
χρονισμένα επιτελεία. Δέν είμεθα παρασκευασμένοι νά προγραμματίσω- 
μεν όρθολογιστικώς τίς επιδιώξεις μας. Μοιραίως, ώς ίχ τούτου, παρα- 
μένομεν άνοικοχύρευτοι. Πολλές φορές ευρισκόμενος έξω, ηχούσα μ έ δυ
σφορίαν άπό ξένους φίλους τήν σωστήν παρατήρησιν, δτι ύπολειπόμεθα 
αίσθητώς είς τεχνικά στελέχη. Κ α ί δταν κάποτε ήλθεν ό κ. Κ. Δοξιάδης 
άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεώς μας έξω, μετά τήν πρώτην συνεδρίασιν 
κάποιας Επιτροπής, μοΰ είπε ξένος φίλος: “"Εχετε τέτοιους άνθρώπους 
καί δέν τούς χρησιμοποιείτε”; Πραγματικά, τό νά δημιουργήσωμεν άνώ- 
τερα τεχνικά επιτελεία, τό νά άποκτήσωμεν επαρκή κατώ τερα ειδικευμέ
να στελέχη, τό νά όργανωθώμεν σάν Κράτος επιστημονικώτερα, τό νά 
συστήσωμεν Ιδρύματα ερευνών, είναι σήμερον άνάγκη εθνική. Δέν ήμπο- 
ροΰμεν νά όμιλήσωμεν περί σοβαράς οικονομικής προσπάθειας, δέν 
ήμποροϋμεν νά άποβλέφωμεν μ έ θετιχότητα είς άνάπτυξιν τής χώ ρας  
μας, χωρίς είδικευμένον έμφυχον υλικόν.

Έθιξεν ό κ. υπουργός τό θέμα τής ίδρύσεως είς τήν Ακαδημίαν 
Αθηνών Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Είς δ,τι άφορά τήν Ακαδη
μίαν, γνωρίζω, δτι ό κ α ί είς αύτήν συνάδελφος Αντιπρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως κ. Κανελλόπουλος, ενδιαφέρεται ε ξ  ίσου. θ ά  μοΰ έπιτρέφουν 
άμφότεροι, νά εΐπω, δτι μέχρι στιγμής δέν έχει δημιουργηθή τό Δ ιάταγ
μ α  τής ίδρύσεως τοΰ Ινστιτούτου. Κ α ί τούς ερωτώ, διατί; Έ φ ’ δσον έχει 
άναγνωρισθή ή άνάγκη του χαί τό προβάλλετε άπόφε ώς τίτλον τού
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ενεργητικού τής Κυβερνήσεως, διατί καθυστερεί άπό έτους σχεδόν ή δη- 
μοσίευσις τοΰ Δ ιατάγματος τούτου;

Γ . Βογιατζής (Ύ π. Έθν. Παιδείας). Τό Δ ιάταγμα αύτό, κ α τ ’ εφαρ
μογήν τού φηφισθέντος νόμου συνετάγη ύπό τών άρμοδίων τής Ακαδη
μίας κ α ί συγκεκριμένως ύπό τού κ. Ζολώτα, δστις κ α ί επεδειξεν ιδιαίτε
ρον ενδιαφέρον. Συνέταξεν ό κ. Ζολώτας τό κείμενον τοΰ Διατάγματος, 
τό επεξειργάσθημεν κα ί άπό ενός κα ί πλέον μηνός εχει φύγει άπό τό 
Ύπουργεΐον. Πιστεύω νά έχη τελειώσει ήδη ή περαιτέρω διαδικασία.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Χ αίρω πολύ, διότι μετά τόσους μήνας 
έξήλθεν άπό τό Ύπουργεϊον κ α ί εύχομαι νά μή έξαφανισθή είς τό χάος  
τής γραφειοκρατίας. Θά παρεκάλουν τόν κ. Αντιπρόεδρον τής Κυβερνή
σεως, νά τό κρατήση ύπό σημείωσιν, ώστε νά διεκπεραίωση τό ταχύτε- 
ρον κα ί νά καταστή συντόμως δυνατή ή λειτουργία τού χρησίμου τούτου 
Ινστιτούτου, τό όποιον οφείλεται όντως είς τήν πρωτοβουλίαν τού κ. 
Ζολώτα.

"Οσον άφορά τό Γραφεϊον Ερευνών κ α ί Υπολογισμών τών Θετικών 
Επιστημών, τούτο οφείλεται είς τήν πρωτοβουλίαν ετέρου έν τή Ακαδη
μ ία επιλέκτου συναδέλφου, τού άστροφυσικού κ. I. Ξανθάκη. Μέ τήν 
ένίσχυσιν διακοσίων τριάκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών (235.000) άπό  
τό Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών, θά προμηθευθώμεν άπαραίτητα όργανα 
διά νά ήμπορέσωμεν νά πραγματοποιήσωμεν σοβαράς έρεύνας κ α ί είς 
τόν σπουδαΐον τούτον κλάδον τής Επιστήμης.

Όφείλω νά ομολογήσω, ότι κα ί γενικώτερα ύπέρ τής Ακαδημίας, ή 
Κυβέρνησις έπέδειξεν άξιέπαινον ενδιαφέρον. "Οταν συνεζητεϊτο τό νομο
σχέδιον “περί οικονομικής ενισχύσεως τών Πανεπιστημίων” έλαβα τήν 
τιμήν νά καταθέσω τροπολογίαν περί ενισχύσεως κα ί τής Ακαδημίας 
Αθηνών εκ τού ίδίου πόρου. Έπικουρούμενος άπό τόν μή μετέχοντα τό
τε τής Κυβερνήσεως, κ. Κανελλόπουλον, έπροκάλεσα, κατά μεσονύκτιον 
συνεδρίασιν τής Συνταγματικής Επιτροπής, τό προσωπικόν ενδιαφέρον 
τού κ. Πρωθυπουργού, μέ τήν έγκρισιν τού οποίου διετέθη ύπέρ τής 
Ακαδημίας τό 1/10 τού χορηγουμένου ετησίως άπό ειδικήν φορολογίαν 
ποσού είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. Ούτω, άπό δύο ετών είσπράττεται 
περί τό 1.800.000 ετησίως, ποσόν τό όποιον άναζωογόνησεν όντως τήν 
Ακαδημίαν κα ί τής έπέτρεφε νά προχωρήση είς τήν συνέχισιν τοΰ Ισ το 
ρικού Λεξικού, είς τήν εκδοσιν τών Αρχαίων Συγγραφέων, είς τήν 
έκδοσιν Λαογραφικών Συλλογών, είς τήν πύκνωσιν λαογραφικών 
ερευνών, είς τήν συμμετοχήν είς Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. "Ήρχι- 
σε πραγματοποιουμένη ή άποσυμφόρησις τών Γραφείων τής Ακαδημίας,
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δπου συμπιέζονται άποπνικτικώς μέχρι τούδε τά διάφορα επιστημονικά 
της Άρχεϊα. Έάν δέ συντόμως, ώς ελπίζω, τακτοποιηθή νομοθετικώς, 
μετά τόσον μακράν εκκρεμότητα, η βαθμολογική κα ί μισθολογική άπο- 
κατάστασις τοΰ επιστημονικού της προσωπικού, ή Ακαδημία θά δυνηθή 
νά όδευση καρποφόρως πρός έπιτέλεσιν τής αποστολής της. Διότι, κύρι
οι συνάδελφοι, τό έργον τής Ακαδημίας - πρέπει νά ε ΐπ ω - δέν είναι 
γνωστόν είς τούς πολλούς κα ί πιθανώς παρεξηγεΐται. Νομίζεται, ίσως, 
δτι οί 40 περίπου Ακαδημαϊκοί, συνέρχονται κα ί συζητούν, θεωρητικώς 
μόνον, περί πολλών κα ί διαφόρων. Δέν έχουν ούτως τά πράγματα. 
Εκτός τών άλλων της έργων, εποπτεύει ή Ακαδημία 7 Ινστιτούτα, 
κακώς επωνομαζόμενα Άρχεϊα (έφ’ δσον έχει έπικρατήσηει διεθνώς ό 
δρος Ίνστιτούτον), τά όποια ασχολούνται μ έ τήν διάσωσιν κα ί τήν άξιο- 
ποίησιν τών θησαυρών τής Εθνικής Ιστορίας κα ί τής Εθνικής ζωής, τών 
ιστορικών μας άθλων κα ί τών πολιτιστικών μας επιτευγμάτων. Π άσα  
ενίσχυσις πρός τήν Ακαδημίαν είναι ενίσχυσις τού ηθικού πλούτου τής 
χώρας.

Δέν δύναμαι νά παραλείφω τό ζήτημα τής ίδρύσεως αυτοτελών 
σχολών διά τάς οίκονομικάς κα ί πολιτικάς έπιστήμας είς τά Πανεπιστή
μια Αθηνών κα ί Θεσσαλονίκης. Υπάρχει άπό τής εποχής τών Κυβερνή
σεων τού Κέντρου είς τό Ύπουργεΐον τής Π αιδείας έτοιμον νομοσχέδιον 
μ έ πλήρη εισηγητικήν έκθεσιν. Ό  κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κα ί  
ό κ. Υπουργός τής Παιδείας γνωρίζουν πολύ καλά δτι, εκτός ίσως άπό  
μόνον τά Γαλλικά, είς δλα τά άλλα Πανεπιστήμια τού κόσμου, λειτουρ
γούν Σ χολαί αυτοτελείς οικονομικών επιστημών.

Ό  κ. Ζολώτας έχει υποδείξει πολλάκις τήν άνάγκην νά άποκτήσωμεν 
καί ημείς, υποστηρίζει δέ, δτι ή ιδρυσίς των δέν πρόκειται νά στοιχίση 
σχεδόν τίποτε είς τό Δημόσιον. Διατί, λοιπόν, επί οκτώ ολόκληρα έτη 
καθυστερεί τό σχετικόν νομοσχέδιον; Είχον εϊπει κα ί άλλοτε είς τήν 
Βουλήν, δτι υπάρχουν έκπαιδευτικαί μεταρρυθμίσεις άνευ δαπάνης, άνέ- 
φερα μάλιστα κ α ί σχετικήν μελέτην τού Ιταλού καθηγητοΰ κα ί Φιλελευ
θέρου βουλευτού κ. Καλότζερο (“ΚΙΡΟΚΜΑ 5ΕΝΖΑ 5ΡΕ5Ε ”). Δ ιατί 
δέν τυγχάνουν άμέσου προτιμήσεως; Σ ά ς  επαναλαμβάνω, δτι οΰτε τό 
Ίνστιτούτον Ερευνών τής Ακαδημίας, οΰτε ή ΐδρυσις αυτοτελών Οικονο
μικών Σχολών, πρόκειται νά συνεπιφέρουν μεγάλας δαπάνας. Δ ιατί νά 
διατηρούμεν επί μεγάλη ζημία τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν; Τόσον δύ- 
σκολον είναι νά μετατραπούν τά υπάρχοντα τμήματα είς αυτοτελείς 
Σχολάς;

Ή  Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει 17 ή 18, άν δέν
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σφάλλω, χαθηγητάς. Έ ξ  αυτών, δύο μόνον διδάσκουν ΟΙχονομιχάς χαί 
Πολιτιχάς Έπιστήμας. Είναι άμφότεροι εξαίρετοι. Ά λλά είναι φύσει αδύ
νατον νά μεταδώσουν τάς άπαιτουμένας γνώσεις. Δεν γίνεται, παρά  ένα 
πασάλειμμα. Κ α ί έν τούτοις, χορηγοΰμεν διπλώματα Οίχονομικών χαί 
Πολιτικών Επιστημών. Δέν διστάζω, π αρ ’ δλην τήν βαρύτητα τής λέξε- 
ως, νά χαρακτηρίσω τά διπλώματα αυτά ώς κίβδηλα. Ιδρύσατε τό τα- 
χύτερον, κ. Υπουργέ, τάς αυτοτελείς Οίκονομικάς Σχολάς. Κ α ί μή 
αμφιβάλλετε διά τήν καλήν των επάνδρωσιν. Πλέον τών εκατόν εκλε
κτών Ελλήνων επιστημόνων διδάσκουν σήμερον είς Αμερικανικά Πανε
πιστήμια. Π ολλοί άπό αυτούς θά προσελκυσθοΰν προθύμως είς τήν Π α
τρίδα, προχειμένου νά παρασκευάσουν τά ανώτερα επιστημονικά στελέχη 
διά τόν αγώνα τής οικονομικής μας άναπτύξεως, πού είναι αγών έπι- 
βιώσεως τής Φυλής μας.

"Οσον αφορά τάς άλλας Σχολάς, όπως ή ΑΣΟ ΕΕ, όπως ή Πάντει- 
ος, έχουν πολλούς άρίστους χαθηγητάς μοχθοϋντας διά νά αποδώσουν 
έργον ώφέλιμον, άλλά νομίζω ότι τά Ανώτατα αυτά Εκπαιδευτικά Ιδρύ
μ ατα έχουν προορισμόν νά δώσουν τό μέν, πρώτον, στελέχη διαχειρίσεως 
τραπεζιτικών, βιομηχανικών, εμπορικών επιχειρήσεων, τό δέ, στελέχη 
τής Διοικήσεως τοΰ Κράτους. Δέν έχουν σκοπόν νά δώσουν στελέχη άνω- 
τέρας οικονομικής καταρτίσεως διά τό επιτελεϊον τής παραγωγικής άνα
πτύξεως τής χώρας. "Αν πρός τό τελευταϊον τούτο τείνουν, έχουν παρεκ
κλίνει τοΰ πραγματικού των προορισμού κα ί φυσικόν είναι νά μή υπηρε
τούν άποτελεσματικώς ουτε αυτόν δ ι’ όν ετάχθησαν, ουτε τόν κατά πα- 
ρέκκλισιν προορισμόν των. Δέν τό υποστηρίζω εγώ, ό άδαής, τούτο. Τό 
έχει διακηρύξει έπισήμως ό πρώτος Οικονομικός Σύμβουλος τής Διοική- 
σεως τής Κυβερνήσεως Ακαδημαϊκός κα ί Διοικητής τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος κ. Ξ. Ζολώτας. Ιδού τί γράφει είς τό έργον του “Οικονομική 
Άνάπτυξις καί Τεχνική Έκπαίδευσις”: σελ. 76: “ Ή  άνωτάτη εχπαίδευ- 
σις έχει άνάγκην πλήρους άναδιοργανώσεως κα ί συμπληρώσεως διά νά 
δύναται νά έξυπηρετή ίκανοποιητικώς άπό άπόφεως τόσον άριθμοΰ, όσον 
χαί ποιότητος, τάς άνάγχας είς ειδικούς επιστήμονας κ α ί τεχνικούς, αί 
όποΐαι θά προκύπτουν όλονέν κα ί είς εύρυτέραν έκτασιν μ έ τήν πρόοδον 
τής οικονομικής άναπτύξεως. Ή  άναδιοργάνωσις πρέπει νά γίνη βάσει 
σχεδίου είς τήν κατάρτισιν τού όποιου είναι άνάγχη νά συμμετάσχη κύ
κλος ειδικών ευρύτερος τού σχηματιζομένου, συνήθως δ ι ’ άναλόγους μ ε
ταρρυθμίσεις είς τά πλαίσια τού Υπουργείου Παιδείας.

Δ ιά τήν Πάντειον Σχολήν γράφει: “ Ή  Πάντειος Άνωτάτη Σχολή  
Πολιτικών Επιστημών, τής οποίας σκοπός είναι κυρίως ή δημιουργία
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άνωτάτων διοικητικών στελεχών, πρέπει νά μεταβάλη ριζιχώς τό πρό
γραμμά της, τό όποιον ώ ς έχει σήμερον δέν είναι προσηρμοσμένον πρός 
τόν προορισμόν της. Τούτο ομοιάζει περισσότερον πρός πρόγραμμα Νο- 
μιχής Σχολής, χαρακτηριστικόν δέ είναι, χαί τό γεγονός, δτι εχ τών 16 
ταχτικών καθηγητών της, οί 10 είναι νομικοί. Έχτός τών νομικών διδά
σκονται, ώς βοηθητικά τροπόν τινα, ολίγα οικονομικά μαθήματα, ιστο
ρία κα ί φιλοσοφία. Τά προβλήματα τής όργανώσεως τής διοικήσεως, τά 
όποια θά έπρεπε νά αποτελούν τό κέντρον τής διδασκαλίας, διά τούς 
προοριζομένους νά πλαισιώσουν τήν κρατικήν Διοίκησιν, σχεδόν 
αγνοούνται. Ακόμη δέ κα ί τό Διοικητικόν Δίκαιον διδάσκεται περισσότε
ρον άπό θεωρητικής πλευράς, ώς θά ήρμοζεν είς Νομικήν Σχολήν, κα ί 
όλιγώτερον ώς πρακτική εφαρμογή.

Δ ιά νά δυνηθή νά συμβάλη ή Πάντειος Σχολή είς τήν θεραπείαν τής 
υφισταμένης μεγάλης στενότητος, διοικητικών στελεχών, πρέπει νά άπο- 
νομικοποιηθή χαί νά περιλάβη είς τό πρόγραμμά της τήν ΰλην, ή οποία 
διδάσκεται είς τάς αντιστοίχους άνωτάτας σχολάς τού εξωτερικού, ώς 
είς τήν ΕΟΟΙΕ ΝΑΤΙΟΝΑΙΕ ΌΆΌΜΙΝΙ5ΤΚΑΤΙΟΝ τής Γαλλίας καί 
είς τάς σχολάς Δημοσίας Διοικήσεως ( Ρ ίΙΒ ΙΙϋ  ΑΰΜΙΝΙ5ΤΚΑΤΙΟΝ) 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής”.

Δ ιά τήν Α ΣΟ ΕΕ γράφει: “ Ή  Άνωτάτη Σχολή Οικονομικών κα ί 
Εμπορικών Επιστημών, πρέπει νά άναδιοργανωθή κατά τρόπον, ώστε 
νά δύναται νά έκληρώση καλύτερον τόν αρχικόν της προορισμόν, άπό  
τόν όποιον έχει εν μέρει άπομακρυνθή. Πράγματι, ενώ ή Σχολή αυτή 
'ιδρύθη διά νά έκπαιδεύση οργανωτικά κα ί διοικητικά στελέχη επιχειρή
σεων, σύν τώ χρόνω, άφ ’ ενός μέν έπεξετάθη είς τήν διδασκαλίαν τής 
νομικής ύλης, άφ ’ ετέρου δέ προσηνατολίσθη περισσότερον πρός τάς 
οίκονομικάς επιστήμας. Κατόπιν τής εξελίξεως αυτής, ή Α ΣΟ Ε Ε κατέ
στη μίγμα νομικής κα ί οικονομικής σχολής μάλλον, παρά σχολή “διοι- 
κήσεως έπιχειρήσεων”, μή καλύπτουσα συστηματικώς ούδένα εχ τών 
τριών αυτών τομέων. Ανεξαρτήτως τού άν θά διατηρήση ή δχι εν τμήμα 
οικονομικών επιστημών, ή Σχολή αυτή πρέπει νά άναδιοργανωθή κ α ί νά 
άναπτύξη κυρίως τό τμήμα τής “διοικήσεως έπιχειρήσεων” διά νά κα- 
λύφη τήν άνάγχην τής εχπαιδεύσεως άνωτάτων επιχειρηματικών στε
λεχών, ή έλλειφις τών οποίων, ώς ήδη έλέχθη, άποτελεΐ σήμερον σοβα
ρόν εμπόδιον είς τήν οικονομικήν των άνάπτυξιν κλπ. ”

Τέλος διά τά Πανεπιστήμια Αθηνών κα ί Θεσσαλονίκης γράφει ό κ. 
Ζολώτας: “Πρέπει νά ίδρυθούν δύο αυτοτελείς Σ χ ολα ί Οικονομικών 
Επιστημών είς τά Πανεπιστήμια Αθηνών κα ί Θεσσαλονίκης, διά τής
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καταλλήλου μετατροπής τών ήδη λειτουργούντων εντός τών Νομικών 
Σχολών τών Πανεπιστημίων αυτών, τμημάτων πολιτικών κ α ί οικονο
μικών επιστημών. Ώ ς έχουν σήμερον τά τμήματα αυτά, είναι αδύνατον 
νά εκπαιδεύσουν επιστήμονας οικονομολόγους είς επίπεδον παραπλήσιον 
εκείνου τών αντιστοίχων ξένων οικονομικών σχολών. Τ ά διδασκόμενα 
μαθήματα, τά  όποια εντός τοΰ όγκου τής νομικής ύλης, προσλαμβάνουν 
βοηθητικόν χαρακτήρα, είναι απολύτως ανεπαρκή κ α ί ή κατάρτισις τών 
πτυχιούχων είναι έλλιπεστάτη. Μόνον διά τής μετατροπής τών “τμημά
των” είς αυτοτελείς σχολάς όργανουμένας κ α ί διοικουμένας κατά τό 
πρότυπον τών συγχρόνων ξένων σχολών οικονομικών επιστημών, μέ  
επαρκές διδακτικόν προσωπικόν κα ί πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας τής 
οικονομικής επιστήμης κ α ί τών βοηθητικών αυτής κλάδων, είναι δυνατόν 
νά λυθή τό πρόβλημα τής άρτιας εκπαιδεύσεως οικονομολόγων”.

Καταλήγων, κ. Υπουργέ τής Παιδείας, σάς διαβεβαιώ, ότι πολύ θά 
ήθελα νά συμμερισθώ τήν αισιοδοξίαν τού επιλόγου σας, διά τήν κατά- 
στασιν τής Άνωτάτης Εκπαιδεύσεως κ α ί διά τήν συμβολήν της είς τό 
έργον τής άνασυγκροτήσεώς μας. Δυσκολεύομαι όμως. Κ α ί μ έ  πολλήν 
ανησυχίαν έφιστώ τήν προσοχήν σας. Έ χ ει ή Άνωτάτη μας Έκπαίδευ- 
σις, επείγουσαν ανάγκη άναδιοργανώσεως κ α ί άναζωογονήσεως. Μή σάς 
διαφεύγει τούτο. Διαγνώσατε τάς άνάγκας της. Συλλάβατε τό σύγχρο
νον νόημά της κ α ί τούς συγχρόνους σκοπούς της. Ίσχυρισθήκατε, ότι τήν 
έβοηθήσατε αίσθητώς επί τής υπουργίας σας. Δέν τό άρνούμαι. Άλλά  
δέν είναι αρκετόν. Υπολείπεται έργον πολύ διά νά φθάση ή Άνωτάτη 
Έκπαίδευσις είς τό ύφος τής σημερινής της αποστολής. Ελπίζω, ότι τό
σον σείς, όσον κα ί ό κ. Αντιπρόεδρος, αναγνωρίζετε τήν καλήν μας πί- 
στιν, όπως κ α ί ημείς άνεγνωρίσαμεν τήν ίδικήν σας. "Οσα είπα δέν προ
έρχονται άπό αντιπολιτευτικήν διάθεσιν, άλλά άπό πραγματικόν άγνόν 
έρωτα κα ί θερμόν ζήλον υπέρ τής Εθνικής Παιδείας, πού άποτελεί τήν 
χρυσήν βάσιν πάσης προσπάθειας πρός τήν ηθικήν κ α ί οικονομικήν άνόρ- 
θωσιν τής πατρίδος μας» (Χειροκροτήματα).



"Ηπειρος καί Μακεδονία

Στήν 10611 Συνεδρίαση τής 31ης Μαΐου 196061, δταν ό Πρόεδρος τής 
Βουλής Κ. Ροδόπουλος άνέγνωσε πρός τήν Εθνική Αντιπροσωπεία, επι
στολή τών Ήπειρωτών Βουλευτών, περί τής ιταμής καί απίθανης έκθε
σης τής ηγεσίας τοΰ στρατού τής Ιταλίας πρός τό ΝΑΤΟ, διά τής οποί
ας κατά πλαστογράφηση τής ιστορίας καί τής ζώσης πραγματικότητας 
έπιδιώχθηκε νά έμφανισθεΐ αλλοιωμένη ή έθνολογική σύνθεση τής έλευ- 
θέρας καί αλυτρώτου Ηπείρου, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας ώς Κοινοβου
λευτικός Εκπρόσωπος τής Νέας Πολιτικής Κίνησης, πήρε τό λόγο καί 
ειπε:

«Κύριοι βουλευταί, γενική κα ί δικαία υπήρξεν ή άγανάκτησις τής 
κοινής γνώμης άπό τήν δημοσίευσιν τής άπιστεύτου Ιταλικής έκθέσεως 
πρός τό ΝΑΤΟ περί τής Ηπείρου κα ί τής Δυτικής Μακεδονίας.

Τό κακόβουλον τοΰτο έγγραφον πλαστογραφεί τήν ιστορικήν, εθνολο
γικήν κα ί γεωγραφικήν άλήθειαν μ έ τόσον άφάνταστην ευκολίαν, ώστε 
νά διασπά τά πλαίσια τής σοβαρότητος κ α ί νά καταντά αυτόχρημα γε
λοίο ν. (Φωναί: Μπράβο, μπράβο -  Χειροκροτήματα). Διότι πράγματι 
γελοΐον είναι νά άμφισβητήται ή έλληνικότης τής Ηπείρου κα ί τής Δυ
τικής Μακεδονίας, διαμερισμάτων τά όποια υπήρξαν άνέκαθεν κοιτίδες 
ενδόξων άγώνων υπέρ τής ελευθερίας, πατρίδες εθνικών ηρώων κα ί 
εθνικών ευεργετών, πού έχουν τοποθετηθή είς τό κέντρον τοΰ Ελληνικού 
Πανθέου.

Υπερακοντίζει, άλλως τε, τό άνομολόγητον τοΰτο έγγραφον καί 
αυτήν τήν θρασείαν φασιστικήν προπαγάνδαν, πού μόλις περί Τσαμουρ- 
γιάς ετόλμα νά κάμνη φιλαλβανικόν θόρυβον. Οί υπεύθυνοι πολιτικοί κύ
κλοι τής Ιταλ ίας δέν είναι δυνατόν νά άγνοούν, οΰτε νά λησμονούν τάς 
συμφωνίας Βενιζέλου -  Τιττόνι κα ί τήν άπόφασιν τής Συνδιασκέφεως 
τών Παρισίων τής 13ης Ίανουαρίου 1920, αι όποίαι καθώρισαν έκτοτε 
τάς κοινάς διά τούς χώρους εκείνους άπόφεις.

Θά έπρόσθετα, ότι κα ί καθ ’ ήν στιγμήν καλλιεργείται πνεύμα συνεν- 
νοήσεως μεταξύ τών Χριστιανικών Εκκλησιών διά τήν άποτελεσματικήν

6 1 . α) Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση 1 0 6 /3 1 - 5 -6 0 .  
ρ) Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 4 8 5 ,  4 8 6  και 4 8 7 .
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άμυναν τού Δυτιχοΰ πολιτισμού, άκατανοήτως όλέθριον είναι νά διατυ- 
πώνωνται τόσον ασεβείς χρίσεις χατά τής Όρθοδόξου Έχχλησίας.

Ή  Ελλάς, ΰποστάσα τό 1940, άδιχον χαί βάρβαρον έπίθεσιν έχ μ έ
ρους τού Φασιστικού καθεστώτος, ουδόλως έμνησιχάχησε χατά τού Ι τ α 
λικού λαού, πιστεύσασα, ότι υπήρξε χ α ί εκείνος ακούσιον θύμα τού πο
λεμοχαρούς διχτάτορος τής χώ ρας του.

Κ α ί πράγματι οί δύο λαοί, εύρεθέντες σύμμαχοι διαρκούντος ετι τού 
πολέμου, έδωσαν είλιχρινώς τάς χείρας κα ί διήνοιξαν νέαν περίοδον 
ειρηνικής συνεργασίας, τήν οποίαν μέχρι τής στιγμής έχαρακτήρισεν 
αμφοτέρωθεν ειλικρινής διάθεσις χαί καλή πίστις. Σημαντιχαί δέ έπετε- 
λέσθησαν πρόοδοι εις τούς τομείς τής πνευματικής χα ί τής οικονομικής 
συνεργασίας μολονότι είς τόν τελευταίον τούτον τομέα έδημιουργήθησαν 
εσχάτως βάσιμα παράπονα.

Τό ατυχές περιστατικόν έρχεται νά ταράξη τόν ρυθμόν τών Έλληνοϊ- 
ταλικών σχέσεων. Ή  Ελληνική Κυβέρνησις προέβη μετά βραδύτητος, 
ώς αναγράφεται, είς τά διπλωματικά διαβήματα, πού έκρινεν αναγκαία. 
Ασφαλώς θά κατέστησεν αντιληπτόν πόσον βαρέως έτρώθη ή εθνική φι
λοτιμία τού Ελληνικού λαού.

Ή  Ιταλική Κυβέρνησις έσπευσε νά χαταργήση τό βέβηλον έγγραφον 
καί νά τό χαρακτηρίση, διά τής ενταύθα Πρεσβείας της, ώς μή άντιπρο- 
σωπεύον ούδεμίαν επίσημον άποφιν κ α ί ώς περιέχον “δυσαρέστους έθνο- 
γραφικάς ανακρίβειας”.

Κ α ί διερωτάται κανείς μετά βαθείας απορίας, ποιος είχε σήμερον 
συμφέρον νά δημιουργήση τοιαύτας αναστατώσεις είς τούς κόλπους τής 
Δυτικής Συμμαχίας; Ποιος είχε συμφέρον νά άναμοχλεύση τό Βαλκανι
κόν καθεστώς μέ τούς υπαινιγμούς κατά τής Ελλάδος, ότι δέν αποδέχε
ται τήν πρότασιν Στόϊκα;

Κ α θ ’ ήν στιγμήν, είπερ ποτέ χαί άλλοτε, έντονος επιβάλλεται προ
σπάθεια διά τήν διατήρησιν αρραγούς τής ενότητος, τών ελευθέρων 
Κρατών τής Δύσεως, παρόμοια εκ τών ένδον πλήγματα, αποτελούν θα- 
νάσιμον δοκιμασίαν.

Καλείται ή Ελληνική Κυβέρνησις νά πληροφορήση τήν Εθνικήν Αντι
προσωπείαν, εάν χρίνι7 επαρκείς τάς παρασχεθείσας εξηγήσεις. Έάν έπεί- 
σθη, ότι μόνον κατώτερα όργανα ενέχονται είς τήν ιταμήν πρόκλησιν. 
Καλείται νά πληροφορήση τόν Ελληνικόν λάόν, έάν έζήτησε τήν επιβο
λήν κυρώσεων κατά τών υπευθύνων καί, τέλος, έάν έζήτησεν είς άντικα- 
τάστασιν τών δυσαρέστων έθνογραφικών άνακριβειών, τήν έπίσημον άνα- 
γνώρισιν τών έπακριβών καταστάσεων.
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Έχφράζομεν τήν ελπίδα, δτι ή Ιταλική Κυβέρνησις δέν θά διστάση νά 
άποχαταστήση πλήρως τά πράγματα. Χωρίς νά παρεξηγηθώ, δτι υπει
σέρχομαι είς τά εσωτερικά τής φίλης χώρας, τολμώ νά είπω, δτι τά 
δργανα εκείνα πού επροκάλεσαν μ έ τάς ενεργείας των τό θλιβερόν έπει- 
σόδιον δέν είναι μόνον εχθροί τής Ελλάδος, είναι εχθροί κα ί τής Συμ
μαχικής ΰποθέσεως, είναι εχθροί κ α ί αυτής τής Ιταλικής Δημοκρατίας.

Ήμεϊς πιστεύομεν, δτι δσον έμφανεστέρα ύπάρξη ή τιμωρία τών υπευ
θύνων κα ί ή εξ  αυτής ίκανοποίησις τής Ελλάδος, τόσον περισσότερον θά 
εύχαριστηθή πρωτίστως αυτός οΰτος ό Ιταλικός λαός, διά τά φιλελληνι- 
κά αισθήματα τοϋ όποιου δέν άμφιβάλλομεν ποσώς, πεπεισμένοι περί 
αυτών εξ  ιδίας τού όμιλοΰντος αύτοφίας κα ί διαπιστώσεως.

Θά ήθελα, προτού καταλήξω νά έρωτήσω τήν Κυβέρνησιν έάν, εκτός 
τών πρός τήν Ιταλικήν Κυβέρνησιν διαβημάτων, έσπευσε νά διαφώτιση 
σχετικώς κα ί τάς Κυβερνήσεις τών άλλων συμμάχων χωρών. Κυρίως 
δέ, εάν έσπευσε νά άντικαταστήση τό άποσυρθέν ιταλικόν έγγραφον μέ  
ίδικόν μας άντέγγραφον, είς τό όποιον νά κατοπρίζεται ή ιστορική αλή
θεια, διά νά τονίζωνται ζωηρότερον τά απαράγραπτα επί τής δούλης Β ο
ρείου Ηπείρου διχαιώματά μας. Τό γνήσιον τούτο ελληνικόν έγγραφον 
έχομεν τήν άξίωσιν νά άποτελέση τό έπισήμως άνεγνωρισμένον δοκουμέ- 
ντο είς τά αρχεία τού ΝΑΤΟ.

Δέν αγνοεί ή Κυβέρνησις, δτι άπό μέγα μέρος τοΰ Ελληνικού λαού 
προσάπτεται είς αυτήν ή μομφή, δτι χειρίζεται άτόνως τά εξωτερικά ζη
τήματα, δίδουσα λαβήν είς τοιούτου είδους προσβολάς κα ί ζημίας είς 
βάρος μας. Θά είμεθα ευτυχείς εάν πεισθώμεν, δτι δύναται νά όρθωση 
τό ανάστημά της είς τό υφος τοΰ ιστορικού αναστήματος τής Ελλάδος.

Ή  Νέα Πολιτική Κίνησις, εύχεται νά συνεχισθή αδιατάραχτος είς τό 
μέλλον ή Έλληνοϊταλιχή φιλία. Ό  δέ έχων τήν τιμήν νά όμιλή, τυγχά- 
νων Πρόεδρος τοϋ Έλληνοϊταλιχού Διακοινοβουλευτικού Όμίλου, έχει 
καί προσωπικώς ιδιαιτέραν ύποχρέωσιν, ώς ειλικρινής κ α ί δοκιμασμένος 
φίλος τής Ιταλίας, νά υπογράμμιση τόσον τήν θερμήν ευχήν ριζικής 
έκκαθαρίσεως τού εδάφους τών Έλληνοϊταλικών σχέσεων κ α ί σιδηράς 
ενισχύσεως τών θεμελίων τού οικοδομήματος τής Έλληνοϊταλικής φιλίας 
(Χειροκροτήματα)62».

6 2 . Στόν Κοιν. Εκπρόσωπο τής Ν.Π .Κ. τήν άπάντηση εδωσε ό Υπουργός τών 
Εξωτερικών Ε . Άβέρωφ-Τοσίτσας.



Έκλογή Τακτικού Προέδρου τού Σώματος

Μέ τήν έναρξη τών εργασιών τής Γ  Τακτικής Συνόδου τής Ε' Πε
ριόδου τής Βουλής, ή Κυβέρνηση Καραμανλή στήν Α' Συνεδρίαση τής 
10ης Όκτωβρίου 196063 προχώρησε στήν έκλογή Προέδρου τοΰ Σώμα
τος.

Πρόεδρος τοΰ Σώματος έξελέγη ό υποδειχθείς υποψήφιος τής Ε Ρ Ε  
Βουλευτής Λαρίσης Κ. Ροδόπουλος. Δώδεκα ψηφοδέλτια έφεραν τό όνο
μα τοΰ Βουλευτοΰ Αιτωλίας καί Ακαρνανίας Γ . Άθανασιάδη-Νόβα. Προ
φανώς πρόκειτοίι γιά τούς βουλευτές τής Νέας Πολιτικής Κίνησης, οί 
όποιοι ψήφισαν τόν Κοινοβουλευτικό τους Εκπρόσωπο.

Ή  εκφώνηση τοΰ αποτελέσματος άπό τόν προσωρινό Πρόεδρο τής 
Βουλής έγινε ώς έξής:

«Έφήφισαν έν όλω 274, όσα χαί τά εύρεθέντα φηφοδέλτια. Έχ τού
των εΰρέθησαν 166 φηφοδέλτια φέροντα τό όνομα τοΰ Βουλευτοΰ Λαρί
σης Κ . Ροδοπούλου, 12 φέροντα τό όνομα τοΰ Βουλευτοΰ Λίτωλίας- 
Άχαρνανίας Γεωργίου Άθανασιάδη-Νόβα χα ί 5 τό όνομα τού Βουλευτοΰ 
Κ αβάλας Θ. Λυμπερίδη. Εΰρέθησαν επίσης 90 λευχά φηφοδέλτια χαί εν 
άχυρον.

Συνεπώς, Πρόεδρος τού Σώ ματος χαί χατά τήν Γ  Σύνοδον, έξελέγη 
ό Βουλευτής Λαρίσης χ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, ό όποιος χαί παρα- 
χαλεΐται, όπως χαταλάβη τήν Προεδρικήν έδραν».

6 3 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 4



Συμμετοχή σέ Επιτροπές.

Άπό τή Β' Συνεδρίαση τής 11ης Όκτωβρίου 196064 προκύπτει, δτι ό 
Νόβας συμμετείχε καί σέ πολλές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Συγκεκριμένα συμμετείχε στήν Εφορευτική Επιτροπή τής Βιβλιοθή
κης τής Βουλής ώς τακτικό Μέλος, στήν Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Διεθνούς Συνεργασίας ώς Αντιπρόεδρος καί τέλος στήν Ειδική Επιτροπή 
τοΰ άρθρου 35 τοΰ Συντάγματος ώς τακτικό Μέλος.

Άπό τήν αμέσως επόμενη Συνεδρίαση ( Γ  τής 12ης Όκτωβρίου 1960) 
προκύπτει δτι συμμετείχε καί σέ άλλες δύο Επιτροπές. Τήν Κοινοβου
λευτική Επιτροπή Προεδρίας Κυβερνήσεως καί τήν Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων65.

6 4 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Β' τής 1 1 -1 0 -1 9 6 0 , σελ. 1.
6 5 . Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Γ  τής 1 2 -1 0 -1 9 6 0 , σελ. 7  καί 8 .



Υπόθεση Μαξιμιλιανοϋ Μέρτεν

Ή  Κυβέρνηση δταν ξέσπασε τό σκάνδαλο Μέρτεν είσηγήθηκε στόν 
Ανώτατο Άρχοντα τήν επίσπευση τής σύγκλησης τής Ρ  Συνόδου γιά νά 
φέρει τό θέμα στή Βουλή.

Ή  Βουλή άφιέρωσε τέσσερις συνεδριάσεις66 συνολικά καί τό θέμα εξα
ντλήθηκε απ’ δλα τά κόμματα.

Θυμίζουμε δτι ό Μέρτεν ήταν Γερμανός Αξιωματικός καί σέ δηλώ
σεις πού εκαμε στό Γερμανικό τύπο ίσχυρίσθηκε δτι ό Πρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως συναντιόταν στήν κατοχή μαζί του στή Θεσ/νίκη σέ ορισμένη 
οίκία. Εκτός άπό τόν Καραμανλή συναντούσε καί τόν Υπουργό τών 
Εσωτερικών Μακρή στήν οίκία Λεοντίδου, ό όποιος στό κρίσιμο χρονικό 
διάστημα ήταν μνηστήρας τής μετά ταΰτα συζύγου του.

Στή Δ' Συνεδρίαση τής 13ης Όκτωβρίου 1960 ελαβε μέρος στή συ
ζήτηση καί ό Νόβας ώς εκπρόσωπος τής Νέας Πολιτικής Κίνησης. Συ
γκεκριμένα:

«Πρόεδρος. Ό  εκπρόσωπος τής Ν έας Πολιτικής Κίνησεως κ. Γ . 
Άθανασιάδης-Νόβας, έχει τόν λόγον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ή  πολυθρύλητος κ α ί άξιοθρήνητος ΰπόθεσις 
Μέρτεν, άφού, ώς μη έδει, άπησχόλησε τρεις φορές τό Εθνικόν Κοινο- 
βούλιον νομοθετικώς, τό άπασχολεί ήδη άκόμη πανηγυρικώτερον διά τε- 
τάρτην φοράν, ύπό μορφήν πολιτικού ελέγχου. Άναμφισβητήτως α ί σελί
δες αύταί τών Κοινοβουλευτικών μας χρονικών δέν είναι άπό τάς τιμη
τικός.

Άθλία αυτή κ α θ ’ έαυτήν ή ΰπόθεσις πού μάς άπασχολεί, άπηθλιώθη 
έτι περισσότερον συνεπεία τών κακών χειρισμών τής Κυβερνήσεως, διά 
τούς όποιους υπέχει αύτη βαρεΐαν πολιτικήν ευθύνην. Κ α ί φαίνεται ότι

6 6 . Γ  τής 12ης Όκτωβρίου 1 9 6 0 , Πρακτικά Βουλής, σελ. 9 -3 1 .
Δ' τής 12ης Όκτωβρίου 1 9 6 0 , Πρακτικά Βουλής, σελ. 3 8 -5 8 .
Ε' τής 12ης Όκτωβρίου 1 9 6 0 , Πρακτικά Βουλής, σελ. 5 9 -9 9 .
ς' τής 12ης Όκτωβρίου 1 9 6 0 , Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 0 1 -1 3 5
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τήν ευθύνην αυτήν, θά τήν απόσειση δυσχόλως. Δέν έχω, άτυχώς, τήν 
έντύπωσιν δτι χατώρθωσε νά μειώση τήν ευθύνην της ή μέχρι τοϋδε ύπε- 
ράσπισις τής θέσεώς της εν τή Βουλή. Ό  χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνή
σεως, εχράτησεν όμολογουμένως χθές τήν συζήτησιν εις μειλίχιον τόνον 
ευπρεπείας.

Ό  χ. Υπουργός τών Εσωτερικών, ύπήρξεν άπόφε, διεξοδιχώτατος 
χαί παρέσχε πολλάς διαφωτιστιχάς πληροφορίας, τάς οποίας είμαι βέ
βαιος, δτι θά λάβη σοβαρώς ύπ ’ δφιν ή δικαιοσύνη, τήν οποίαν αφορά ή 
ύπόθεσις τής ουσίας. Άμφότεροι δμως περιστραφέντες εις τήν ουσίαν τής 
ύποθέσεως χαί περιπλανηθέντες, ώς νά ήσαν είς τό Μ /μελές Πλημμε- 
λειοδιχεΐον, άπό τάς λεπτομερείας της, δέν ήδυνήθησαν νά διασπάσουν 
τόν πυρήνα της.

Ό  χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άφοΰ άνέπτυξε δυσνοήτους δο
ξασίας περί άνεξελέγχτου παραγραφής τοΰ δοσιλογισμοΰ...67». (Διακό
πτεται)

Άπό τό σημείο αύτό καί μετά ή άγόρευση τοΰ Νόβα μετατράπηκε σε 
στιχομυθία μέ τόν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, τόν Αντιπρόεδρο καί με
ρικούς ακόμη Βουλευτές, οί όποιοι παρενέβαιναν στή συζήτηση68, τήν 
οποία καί αντιγράφουμε.

«Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερν.). Τοιαύτην φράσιν δέν εϊπον. 
Π αρακαλώ, νά μνημονεύσητε έστω χαί μίαν φράσιν μου τοιαύτην. Είναι 
ηθικόν τό ζήτημα χαί γνωρίζετε άριστα, ποία ύπήρξεν ή στάσις μου κα
τά τήν κατοχήν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν υπάρχει άμφιβολία. Ούδείς έχει άντίρ- 
ρησιν.

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερν.). Κ α ί δέν εϊπον ουτε λέξιν, ή 
οποία θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ώς δικαιολογούσα τούς δοσιλο 
γους. Μ έ συγχωρεϊτε πάρα πολύ. Είμαι υποχρεωμένος, νά σάς παραχα- 
λέσω νά άνεύρητε φράσιν μου. Διότι άλλως, μένετε εκτεθειμένος.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Χ αίρω διά τήν διευχρίνησιν.
Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερν.). Παρακαλώ, νά άνεύρετε φράσιν 

μου. Τίθεται ηθικόν θέμα δ ι’ εμέ. Ήγωνίσθην κατά τήν κατοχήν, εκινδύ- 
νευσα, κατεδικάσθην είς θάνατον χαί δέν δίδω είς ούδένα τό δικαίωμα νά

6 7 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 39 .
6 8 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5  καί 46 .
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λέγη...(Παρατεταμένα χειροκροτήματα εκ τής πτέρυγος τής συμπολιτεύσε- 
ως) δτι είναι δυνατόν νά σκεφθώ, νά δικαιολογήσω τόν δοσιλογισμόν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Μ ετά τής οργής σας, έττήλθε κ α ί ή διευκρί- 
νησις, διότι κα ί εις εμέ τόν ίδιον έμενεν ή έντύπωσις δτι...

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερν.). Ν ά ευρετε παρακαλώ τήν 
φράσιν τήν οποίαν είπον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είπατε, δτι υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τάς 
οποίας οί εργαζόμενοι μ έ τούς κατακτητάς, συνεργάζονται δ ι ’ εθνικούς 
λόγους. Δέν είναι δυνατόν μ έ  ένα κα ί τό αύτό σφουγγάρι νά διαγράφω- 
μεν τάς εύθύνας δλων τών συνεργασθέντων μ έ τόν εχθρόν.

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερν.). Είπον, διά τάς τρεις Νομαρ
χίας Δυτικής Μακεδονίας. Μέ συγχωρείτε πού σάς διακόπτω, άλλά κα ί  
απογευματινή έφημερίς σήμερον, προσπαθεί νά γενικεύση τήν έννοιαν 
τής φράσεώς μου. Κ α ί αυτή ή γενίκευσις, είναι ανεπίτρεπτος κα ί απαρά
δεκτος. Δέν άνταποκρίνεται διόλου είς τάς σκέφεις κ α ί τούς λόγους μου. 
Είπον δτι, είς είδικάς Νομαρχίας, δπου ύττήρχεν ό κίνδυνος τής βουλγα
ρικής διεισδύσεως, έχρειάσθη κατά τινας ή άνάληφις τής ευθύνης εκ μέ
ρους τών Νομαρχών, οί όποιοι θά άπέτρεπον τήν διείσδυσιν αύτήν. Δέν 
εδικαιολόγησα διόλου τόν δοσιλογισμόν (Χειροκροτήματα).

Πρόεδρος. "Ας προχωρήσωμεν. Προχωρήσατε, κύριε Νόβα.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν υποθέτω νά θέλετε νά ρίφετε κα ί είς 

εμέ, τήν μομφήν τής κακής πίστεως. Κ α ί είς εμέ, είχον προταθή αξιώ
ματα  τής κατοχής κα ί άπήντησα δτι δέχομαι νά μεταβώ  μόνον ώς Ε π ι
θεωρητής τών Δημοτικών Σχολείων είς τήν Μακεδονίαν. Δ ιά τούτο, δέν 
δύναμαι νά γενικεύσω τήν απαλλαγήν άπό πάσης αίτιάσεως δλων τών 
ύπηρετούντων κατά τήν κατοχήν ύπό τόν εχθρόν. Δέν άμφισβητώ, δτι 
υπήρξαν κα ί είδικαί περιπτώσεις άνάγκης εθνικής, κατά τάς οποίας εδό- 
θη κα ί εντολή είς ώρισμένα πρόσωπα νά εξυπηρετήσουν ώρισμένας νευ- 
ραλγικάς περιφερείας.

Αύτήν τήν έντύπωσιν τής γενικεύσεως, πού όντως εδημιουργήθη είς 
τήν κοινήν γνώμην, θά ήθελον νά τήν άπαλείφω πραγματικώς κα ί εγώ. 
Ά λλά ούδέποτε ήμφεσβήτησα τούς άγώνας σας κατά τήν κατοχήν ύπέρ 
τοΰ *Εθνους. "Ας επανέλθωμεν είς τό θέμα.

Ό  κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, κατέληξε χθές, είς τήν άτυχή 
άποστροφήν, νά μεταβληθώμεν ημείς οί βουλευταί είς δικαστάς, κα ί νά 
εκδώσωμεν διά χειροκροτημάτων τήν άπόφασιν. Τούτο, είναι άπαράδε- 
κτον. Ή  Βουλή, δέν είναι δικαστήριον. Έ φ ’ δσον ή Κυβέρνησις προσέφυ- 
γεν, ε ξ  ελευθέρας της έκτιμήσεως, είς τήν δικαιοσύνην, εκείνη μόνον θά
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χρίνη χαί θά άποφασίση επί τής ουσίας. Ά πό εκείνην θά ίδωμεν δλοι τό 
φώς τό αληθινόν. Κ α ί μόνον εκείνο τό φώς θά διάλυση, ας τό 
ευχηθώ μεν, όλα τά σκοτεινά σημεία τής παν αθλίας υποθέσεως.

Ήμεϊς, χαρακτηρίσαντες ευθύς εξ  αρχής τά δημοσιεύματα ώς συκο
φαντικά κα ί άποδεχθέντες τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως νά προσφύγη 
είς τήν Δικαιοσύνην, ύπεδείξαμεν τόν λυσιτελέστερον, κατά τήν γνώμην 
μας, τρόπον δικαστικού καθαρμού τού ζητήματος. Άπεφύγαμεν πάσαν 
ακρότητα, συστήσαντες, ώς εκ περισσού φόβου, είς όλα τά Κ όμματα φυ- 
χραιμίαν κα ί αντικειμενικότητα. Είμεθα ευτυχείς, διότι ή σύστασίς μας  
δέν έπεσεν είς τό κενόν. αΟπως άπεφύγαμεν νά άναμοχλεύσωμεν τήν 
ουσίαν εκτός τής Βουλής, άποφεύγομεν νά τό πράξωμεν κα ί εντός 
αυτής. Κρατούμεν τήν θέσιν μας.

Γνωρίζομεν πόσον δύσχολον είναι νά χρατηθώμεν είς τό μέσον. Ν ά 
χρατηθώμεν είς τήν θέσιν τού αντικειμενικού χριτοΰ, τού αγαθού άνδρός. 
Μ έ τό νά εχφράσωμεν είλιχρινώς τήν λύπην μας διά τόν συκοφαντικόν 
βόρβορον, πού κατεσπίλωσε τήν Χώραν μας, χινδυνεύομεν νά χαραχτη- 
ρισθώμεν, κατά τάς Γραφάς τού χ. Τσάτσου, ώ ς Φαρισαίοι. Μέ τό νά 
συστήσωμεν νά μή δίδεται εκθαμβωτική πίστις είς τούς συκοφαντικούς 
πυραύλους τού Μέρτεν, χινδυνεύομεν νά χαραχτηρισθώμεν, δέν ξέρω άπό 
ποιον εξ  ίσου φανατικόν Άντι-Τσάτσον, ώς Φιλισταϊοι ή Σαδδουκαΐοι. 
Έ τσι δημιουργεΐται μέν, ίσως, εβραϊκόν ζήτημα, άλλά τό ελληνικόν πα
ραμένει αδιαφώτιστου.

’Εν πάση περιπτώσει, ήμεϊς κρατούμεν τήν κεντρικήν μας θέσιν, τήν 
όποιαν, εύθύς εξ  αρχής προσδιωρίσαμεν μετά τόσης προσοχής κα ί αντι
κειμενικότητας, ώστε νά μή μπορούν νά μάς μετατοπίσουν τώρα άπό 
αυτήν ουτε τού κ. Πρωθυπουργού οί δφιμοι κεραυνοί, οΰτε τών συκοφα
ντικών ισχυρισμών τού Μέρτεν αί συνεχιζόμεναι διαφεύσεις. Θέσις μας  
κα ί γραμμή μας παραμένει δτι, ασχέτως πρός την ουσίαν του, τήν οποί
αν θά κρίνουν τά Δικαστήρια, κακώς έχειρίσθη ή Κυβέρνησις εξ  ύπαρχής 
τό ζήτημα, είς βάρος κα ί τής ιδίας, δυστυχώς, δμως είς βάρος κα ί τής 
Χώρας.

Ποιοι υπήρξαν οί κακοί χειρισμοί τής Κυβερνήσεως;
Κ ακώς απέλυσε διά νόμου τόν Μέρτεν μετά τήν καταδίκην του, άπει- 

λούντα μάλιστα εκτοτε “νέους αγώ νας”. Κ ακώ ς εθορυβήθη άπό τάς 
εχτοξευθείσας συκοφαντίας του χα ί έχασε τήν φυχραιμίαν της. Κ ακώ ς  
δέν άπηυθύνθη αμέσως πρός τόν Ελληνικόν λαόν κα ί τά Πολιτικά Κ όμ
μ ατα πού τόν ίκπροσωπούν ίπιχαλουμένη τήν αλληλεγγύην, συμπαρά- 
στασίν των, έφ’ δσον έθίγη ή τιμή τής Χώρας. Κ ακώ ς έσπευσε νά το-
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ποθετήση έπ ί διεθνούς πεδίου τό ζήτημα, προσφυγοΰσα είς τήν Γερμανι
κήν Κυβέρνησιν, μ έ τήν προσδοκίαν ίσως νά κόφη κεραυνοβόλως τήν 
γλώσσαν τού Μέρτεν. Κ ακώ ς κατέθεσαν μόνον οί δύο Υπουργοί της μή- 
νυσιν, χωρίς νά καταθέση ταυτοχρόνως κα ί ό εξ  ίσου προσβληθείς κ. 
Πρωθυπουργός. Κ ακώ ς άπεσιώπησαν εντελώς κα ί άφησαν άνυπεράσπι- 
στον μίαν κυρίαν. Κ ακώ ς ή μήνυσις κατετέθη είς τά ελληνικά δικαστή
ρια κα ί όχι είς τά  γερμανικά. Κακώς, μετά τήν κατάθεσιν τής μηνύσε- 
ως, ήνοιξε τόν ταπεινωτικόν εκείνον διάλογον μ έ τόν κ. Μέρτεν, παρα- 
κληθέντα νά προσδιορίση τούς όρους, υπό τούς όποιους θά ηυδοκούσε νά 
έπανέλθη είς τήν Ελλάδα, έστω κ α ί ώς μάρτυς μόνον. Κ ακώ ς έφήφισεν 
είς τήν ακροτελεύτιου ύπερεμβόλιμον συνεδρίασιν τής Επιτροπής Έξου- 
σιοδοτήσεως ειδικόν νομοθετικόν είσιτήριον επανόδου του είς τήν Ε λλ ά
δα, τό οποίον φεύ, δέν θά χρησιμοποιήση, κατά πάσαν πιθανότητα, ό 
διεθνής, κατά τόν κ. Τσάτσον, αλήτης. Κακώς, κάκιστα, αφού οί ίδιοι 
έδημιούργησαν πρώτα διεθνές θέμα, προσπαθούν τώρα νά τό μεταβάλουν 
είς εσωτερικόν κομματικόν τοιούτον. Κακώς, κάκιστα, επιχειρούν νά 
στηρίξουν κατηγορία κατά τής Άντιπολιτεύσεως, ότι αυτή διά μεθόδων 
άλχημικών μετέτρεφεν ένα άπλούν συκοφαντικόν πταρνισμόν είς πολύ
πλοκου εθνικόν κ α ί ηθικόν θέμα. Κακώς, κάκιστα, προσπαθούν ύπερ- 
πηδώντες τό Σύνταγμα κα ί τήν διάκρισιν τών εξουσιών νά μετατρέφουν 
τήν Βουλήν είς Δικαστήριον ουσίας, καθιστώντες εκ προοιμίου ετι περισ
σότερον διαβλητήν τήν μέλλουσαν νά διεξαχθή ερήμην δίκην.

Τά όσα άπηριθμήσαμεν, αποτελούν αδιάσειστα άρθρα κατηγορίας τών 
χειρισμών τής Κυβερνήσεως κα ί φυσικά θά επιχειρήσω νά τά αναπτύξω  
ένα πρός ένα, διά νά ανατρέφω τήν άντεπίθεσιν. “Οχι τήν άντεπίθεσιν, 
ακριβέστερου θά έλεγα τήν επιθετικήν επιστροφήν τού κ. Πρωθυπουργού, 
ό όποιος αφού έστράφη κ α τ ’ άρχάς μέ όλας τάς κυβερνητικάς του δυνά
μεις κατά τών Γερμανών συκοφαντών του, χωρίς νά κατορθώση νά τούς 
φίμωση κα ί τούς εξουθένωση, μετεστράφη άπό τής παρελθούσης Κυριακής 
εναντίον τής Άντιπολιτεύσεως κ α ί προσπαθεί ματαίως νά έπιρρίφη είς 
αυτήν τάς εύθύνας τής παγκοσμίου άναφλέξεως τού ζητήματος κα ί τής 
διοχετεύσεως πολυστήλων ειδήσεων είς τόν ελληνικόν Τύπον. Δέν δύνα
μαι νά λησμονήσω, ότι τής πρωθυπουργικής άντεπιθέσεως προηγήθη ανα
γνωριστικός άκροβολισμός τού κ. Υπουργού τής Προεδρίας τής Κυβερνή
σεως κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. 
Ό  κ. Υπουργός τής Προεδρίας, αφού έταλανίσθη επί Ιδθήμερον άπό τήν 
νευρικότητα κα ί τήν σύγχυσιν πού τόν έχαρακτήρισαν κατά τήν πρώτην 
φάσιν τών άντιδράσεων τής Κυβερνήσεως, προσήλθε κατηυνασμένος,
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δήθεν, τό παρελθόν Σάββατον εις τήν Επιτροπήν, χαί προσεπάθψε μέ  
φιλομειδή τάχα γαλήνην νά άπλοποιήση τό ζήτημα, αφηγούμενος τήν 
ιστορίαν του, ωσάν μυθιστόρημα τοΰ παλαιού καλού χαιροΰ.

Έπεχείρησε νά άπλοποιήση τό ζήτημα, δυστυχώς όμως τό ζήτημα 
δέν επιδέχεται άπλοποίησιν. Τήν έχτασιν χαί τόν χαραχτηρισμόν του άφ ’ 
ής άνέπτυξεν είς διεθνή αχτίνα χαί άφ ’ ής έπελήφθη αυτού ή Δ ιχαιοσύ- 
νη, θά τήν προσδιορίσουν τά πράγματα χαί μόνον αυτά. Οΰδεμία πολιτι- 
χή δεξιοτεχνία οΰδεμία ρητοριχή δυνότης χαί ούδείς όγχος φήφων βου
λευτικών είναι δυνατόν νά περιορίση τήν εχτασίν του. "ίΟπως δέν δύναται 
ή Κυβέρνησις, όπως φαίνεται επιθυμούσα, νά μείωση τήν εχτασίν του, 
έτσι δέν δύναται χαί ή άντιπολίτευσις όσονδήποτε χαί εάν τό έπεθύμει, 
νά τήν διογχώση.

Τά πράγματα χαί μόνον τά πράγματα, τών οποίων άλλως τε ή ροή 
δέν εσταμάτησεν άχόμη, αύστηρώς ερευνώμενα χαί χρινόμενα υπό τής 
δικαιοσύνης θά θέσουν τέρμα είς τό έγερθέν σχάνδαλον. Ό  άνοιχθείς 
οχετός αηδιάζει μ έ τήν δυσωδίαν του, πάντα ευπρεπή κα ί καλόπιστου 
άνθρωπον χαί εξεγείρει πάντα τίμιον "Ελληνα, άλλά τό συκοφαντικόν 
άγος δέν ευρίσκει τήν λύσιν του άπό τά αυθόρμητα συναισθήματα μόνον. 
Χρειάζεται έλεγχος τών στοιχείων επί τής πλάστιγγος τής δικαιοσύνης, 
αντιμωλία, εξονύχισις, χρίσις, άπόφασις διχαστική.

I. Κεφαλογιάννης. Κ αί είναι περισσότερον πιστευτά αυτά πού υπο
στηρίζει ό Μέρτεν; (Θόρυβος -  χωδωνοχρουσίαι).

Πρόεδρος. Κύριε Κεφαλογιάννη, σάς παραχαλώ πολύ μή διακόπτετε.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πρέπει νά έννοήσετε ότι ή δικαιοσύνη θά έχη 

τόν τελικόν λόγον χαί ούδείς δύναται νά τήν έπηρεάση.
Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Δέν θέτω τό ζήτημα υπό 

τήν χρίσιν τήν ίδιχήν σας. Είναι ζήτημα συνειδήσεως διά σάς, έάν θέλε
τε, νά εϊπητε τήν γνώμην σας. Έάν έπρόχειτο ή Κυβέρνησις μου νά ζη- 
τήση διά τής Βουλής νά χαλύφη τό θέμα, είχε τήν δυνατότητα νά τό 
εμφάνιση κ α τ ’ άλλον τρόπον, άλλά, πρίν ή άχθή τό θέμα είς τήν Βουλήν 
ή Κυβέρνησις κατέθεσε μήνυσιν. Διότι όμως συνεχίζετο κατά τρόπον πο- 
λιτιχώς χαί ηθικώς άπαράδεχτον ό θόρυβος, συνεχάλεσεν ή Κυβέρνησις 
τήν Βουλήν διά νά εϊπητε, έάν θέλετε νά εϊπητε τήν γνώμην σας (Χει
ροκροτήματα).

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, μή 
όμιλήτε μ έ τοιούτον ύφος. Έ π ί τής ιδίας ΰποθέσεως...

I. Κεφαλογιάννης ... (διακόπτει μή άχουόμενος) (Κωδωνοχρουσίαι).
Προεδρεύων Α. Καμβύσης. Κύριε Κεφαλογιάννη, θά σάς ανακαλέσω
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είς τήν τάξιν.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Λυπούμαι διότι εγώ ό όποιος συνέστησα ηρε

μίαν κα ί αντικειμενικότητα, προκαλώ έξέγερσιν κ α ί αναταραχήν. Δέν 
ένδιαφερόμεθα μόνον διά τήν τύχην τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, άλλά  
ένδιαφερόμεθα διά τό πολιτικόν μέλλον τού τόπου κ α ί έάν έχετε όλίγην 
φυχραιμίαν νά μέ άκούσητε, θά ίδητε πώς τό τοποθετοΰμεν τό ζήτημα 
καί ποιους κινδύνους διαβλέπομεν ημείς άπό τήν μή πλήρη έκκαθάρισιν 
τοΰ έγερθέντος θέματος.

Ό  κ. Πρωθυπουργός υποθέτω, αυτή είναι μ ία υπόθεσις, αφού έπα- 
νεΰρε κα ί αυτός μετά 15 ημέρας τήν φυχραιμίαν του, χρησιμοποιών τήν 
μέθοδον άπλοποιήσεως τοΰ κ. Τσάτσου, άπηυθύνθη διά πρώτην φοράν 
είς τόν Ελληνικόν Λαόν, τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν κ α ί παρεισήγαγε 
μάλιστα είς τό πολιτικόν λεξιλόγιον κα ί μερικάς εκφραστικός λαϊκός 
φράσεις, δπως είναι τό κουτσομπολιό. ’Λλλά θά ήθελα νά έρωτήσω τόν 
κ. Πρωθυπουργόν έάν είναι κουτσομπολιό ή νότα τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως πρός τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν, έάν είναι κουτσομπολιό τό 
διάβημα τοΰ κ. Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως πρός τόν ένταύθα Πρε
σβευτήν τής Γερμανίας, έάν είναι κουτσομπολιό ή μήνυσις ένώπιον τής 
Ελληνικής Δικαιοσύνης. Έάν αυτά δλα είναι τά κουτσομπολιά, τότε 
κουτσομπολιό είναι κα ί πάν σχόλιον τού Ελληνικού λαού έπί τής ύποθέ- 
σεως αυτής.

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Αυτά έπρεπε νά τερματί
σουν τήν ύπόθεσιν. Δ ιατί δέν έτερματίσθη;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δ ιά τής είς άτοπον απαγωγής ήμπορούμεν 
νά εΐπωμεν δτι κουτσομπολιό είναι κ α ί ή παρούσα συζήτησις είς τήν 
Βουλήν κα ί ή μέλλουσα νά διεζαχθή δίκη, κουτσομπολιό είναι κα ί ή 
έκστρατεία άνά τήν Γερμανίαν πλείστων έγκριτων Δημοσιογράφων άνη- 
κόντων κα ί είς Εφημερίδας φιλικός πρός τήν Κυβέρνησιν. Η μείς δέν 
κουτσομπολεύομεν, άλλά κατηγορούμεν ένσυνειδήτως τήν Κυβέρνησιν διά 
κακόν χειρισμόν τού ζητήματος.

Κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν, δτι κακώς έχειρίσθη έξ  ύπαρχής τό 
ζήτημα. Ατυχείς ήσαν κα ί ό Νόμος 3933 κα ί ό Νόμος 4016, ατυχές 
καί τό Ν. Δ /γμ α  τού παρελθόντος Σαββάτου. Έ άν ή Κυβέρνησις είχε 
πραγματικά τόσον στερεόν έκτίμησιν τής ανάγκης ηθικών θυσιών διά νά 
προσεγγίσωμεν περισσότερον κα ί νά άποκαταστήσωμεν φιλικωτέρας σχέ
σεις μ έ τήν Γερμανίαν κα ί τό Γερμανικόν κεφάλαιον, άλλά κα ί διά νά 
συντελέσουν κα ί είς τήν σύσφιγξιν τών έσωτερικών σχέσεων μ έ τό 
Ν .Α .Τ .Ο ., δέν είχε παρά νά κόφη τόν γόρδειον δεσμόν, αντί νά μεταπί-
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πτη άπό πτώσεως εις πτώσιν χαί άπό παλινωδίας είς παλινωδίαν. Μέ 
όλας αΰτάς τάς παλινωδίας της χατώρθωσε νά άναξέη εχάστην φοράν 
τάς όντως άνεπουλώτους πληγάς τής ελληνικής φυχής κα ί νά έκθετη κα ί 
τό γόητρον τής ελληνικής δικαιοσύνης. Θά έπρεπε διά τό παρόν ζήτημα 
νά χωρήση είς μίαν γενναίαν κα ί άποφασιστικήν πράξιν ή οποία θά την 
ετίμα. Ώ ς διεμορφώθησαν, κύριοι, άνά τόν κόσμον α'ι μεταπολεμικαί 
συνθήχαι, πραγματικά δέν θά ήτο δυνατόν νά διατηρηθούν έπί πολύ άνώ- 
μαλοι καί φυχραί σχέσεις μέσα είς τούς κόλπους τής Δυτικής Συμμα- 
χίας. Ενθυμούμαι μίαν φράσιν τού Καβούρ ό όποιος έλεγε είς τήν πολι
τικήν “τίποτε παραλογώτερον τής μνησικακίας”. Κ α ί ένθυμούμεθα όλοι 
πόσον γενναιοφρόνως κα ί άποφασιστικώς είχε τείνει τήν ελληνικήν χείρα 
ό Ελευθέριος Βενιζέλος πρός τόν Κεμάλ Άτατούρχ. Ή  Κυβέρνησις ήθέ- 
λησε νά άρυστή έλαφρυντιχά άπό τόν Νόμον τής Κυβερνήσεως Πλαστή- 
ρα. Άλλά ό Νόμος έχείνος, όπως άνεπτύχθη είς τήν Βουλήν, διετήρει 
πλήρη έποπτείαν κα ί έλεγχον τής ελληνικής δικαιοσύνης έπί τής παρα
πομπής έγκληματιών πολέμου είς Γερμανικά Δικαστήρια. Διετηρεΐτο είς 
τάς χεΐρας μας ή ισχύς ή μή τής ποινικής άγωγής, οΰτε ισχυε τό δεδι- 
κασμένον τών Γερμανικών Δικαστηρίων άνευ τής συγκαταθέσεως κα ί τής 
έγκρίσεως τής ίδιχής μας Επιτροπής έγκληματιών πολέμου. Έπεχαλέ- 
σθη έπίσης ή Κυβέρνησις τήν περίπτωσιν τού Στρατηγού Άντρέ. Ό  
Άντρέ δέν άπεφυλαχίσθη διά Νόμου, άπεφυλακίσθη διά τού Συμβουλίου 
τών Χαρίτων, διά τής κανονικής όδού τήν οποίαν πας έγκληματίας δύ- 
ναται νά άχολουθήση. Τό Συμβούλιον Χαρίτων άπεφάνθη υπέρ τής με- 
τριάσεως τής ποινής.

Είς βουλευτής. Δ ιά πολιτικούς λόγους.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έ γώ δέν σάς λέγω όχι κα ί διά πολιτικούς 

λόγους, άλλά έπαναλαμβάνω, ότι ένήργησεν ή Κυβέρνησις έκείνη διά 
τής κανονικής όδού χαί διά τού Συμβουλίου Χαρίτων, άνέλαβε τήν ευθύ
νην δυνάμει άποφάσεως Συμβουλίου τών αρμοδίων Διχαστικών οργάνων 
νά περιορίση τά έτη φυλαχίσεως τού Στρατηγού Άντρέ. Πολύ περισσότε
ρον σείς μετά 9 έτη θά ήτο δυνατόν νά τάμετε τό ζήτημα ριζιχώς κα ί νά 
μή δημιουργήσετε όλας αύτάς τάς έξευτελιστιχάς παλινωδίας είς τάς 
οποίας έχομεν περιπέσει. Άλλά έκεϊνα τά προηγούμενα, κύριοι, μάς 
έδωσαν κα ί δύο διδάγματα τά όποια κα ί αυτά θά έπρεπε νά τά έχωμεν 
ΰπ ’ όφιν. Τό ένα δίδαγμα είναι ότι κα ί έπ ί τή βάσει έκείνου τού Νόμου 
χ αί τού μεταγενεστέρου ίδιχού σας Νόμου ούδείς άπολύτως Γερμανός 
έδιχάσθη είς τήν Γερμανίαν, τό δέ δεύτερον δίδαγμα είναι ότι ό Άντρέ 
έπανελθών είς τήν Γερμανίαν δέν παρέλειφε νά έχφράση κα ί έχείνος τήν
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ευγνωμοσύνην του μ έ πικρόχολα σχόλια εναντίον τής Ελλάδος. Ταύτα 
τά διδάγματα έν συναφεία, εν συναρτήσει κα ί μ έ τάς γρανικωτέρας έθνι- 
κάς άνάγκας, έπρεπε νά εΐχον οδηγήσει τήν Κυβέρνησιν εις γενναιοτέραν 
κ α ί ολοσχερή έκκαθάρισιν τοΰ ζητήματος τών Γερμανών εγκληματιών 
πολέμου. Αντί τούτου ΰπέπεσεν είς αλλεπαλλήλους έμβαλωτικάς λύσεις, 
όπως όταν είς άλλην περίπτωσιν, αυτό έλησμονήθη, άπέλυσεν εκ τών 
φυλακών κ α ί ένα Λοχαγόν Γερμανόν δήμιον τοΰ Διστόμου βάσει τού 
Νόμου 2239 μολονότι ό Νόμος εκείνος περιείχε ρητήν διάταξιν ότι δέν 
αφορά τούς εγκληματίας πολέμου.

Επίσης, θά ήδύνατο νά μή έξαιρέση, κατόπιν όλων αυτών τών δι
δαγμάτων κα ί τής προϊστορίας, κα ί όταν ημείς έχωμεν κάμει τήν αρχήν 
κα ί έχωμεν ανοίξει τό αυλάκι πρός αυτήν τήν επιείκειαν, θά ήδύνατο β ά 
σει τοΰ Νόμου 3933 νά μή έξαιρέση τόν Μέρτεν διά νά τόν άπολύση κα
τόπιν, κατάδικον όντα, πρός διασυρμόν τής Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Αυτά άποδεικνύουν ότι δέν είχε τήν γενναιότητα νά λάβη έν ριζικόν μέ- 
τρον κ α ί ούτω έξέθεσε τήν χώραν είς συνεχείς έξευτελισμούς μ έ τά σπα
σμωδικά της ημίμετρα.

Κατηγοροΰμεν τήν Κυβέρνησιν ώ ς μή διαγνώσασαν έγκαίρως ότι 
διώκουσα τόν Μέρτεν εϊχεν είς τούς κόλπους της μίαν αδυναμίαν, τήν 
άτυχή σύμπτωσιν νά είχε διατέλει υπάλληλος τής υπηρεσίας του ή νΰν 
σύζυγος τοΰ Υπουργού τών Εσωτερικών. Λυπούμαι, διότι σκληρόν 
καθήκον μάς έπιβάλλει νά κάμωμεν μνείαν αυτού τού γεγονότος κ α ί με
τά τήν έκθεσιν, τήν όποιαν μάς έκαμεν ό κ. Μακρής, διότι τούτο αποτε
λεί κ α τ ’ έμέ τόν σκληρόν πυρήνα τών άλλων ασυστάτων κατηγοριών τού 
Μέρτεν. Ή  Βουλή μετά πολλής λεπτότητος κατά τήν συζήτησιν τότε τής 
άποφυλακίσεως τού Μέρτεν, είχεν άποφύγει νά έπεξεργασθή τό θέμα δε- 
χθείσα τότε σιωπηρώς τάς εξηγήσεις τού κ. Υπουργού τών Εξωτερικών. 
Ως άποδεικνύεται έκ τών πραγμάτων, ορθόν θά ήτο νά μή ύπήρχεν είς 
τούς κόλπους τής Κυβερνήσεως ουτε όταν έδικάζετο, ουτε όταν άπελύε- 
το 6 Μέρτεν, έν τόσον ασθενές σημεΐον. Έθεωρήθη ώς μ ία ανεπαίσθητος 
αμυχή. Γνωρίζομεν όμως, ότι άπό μίαν άδιόρατον άμυχήν μπορεί νά 
έπέλθη μόλυνσις, διαπύησις κα ί τέτανος ακόμη. Δέν γνωρίζω ποιος 
έσυμβούλευσε τήν κ. Μακρή νά προσέλθη είς τήν δίκην κα ί νά καταθέση  
όσα κατέθεσεν. Ό  κ. Μακρής μάς είπεν άπόφε, ότι ό ίδιος τήν έσυμβού- 
λευσε βάσει στοιχείων, τά όποια ημείς δέν γνωρίζομεν, διότι κατά  τήν 
συνεδρίασιν τής Βουλής, όταν συνεζητήθη ό χαριστικός νόμος τού Μ έρ
τεν, ή Βουλή μετά πολλής λεπτότητος άπέφυγεν, όπως είπα, νά έπεξερ
γασθή περισσότερον τό θέμα, δεχθείσα τάς έπεξηγήσεις τού κ. Υπουργού
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τών Εσωτερικών.
Κύριοι βουλευταί, οφείλετε νά προσέξετε διά νά άντιληφθήτε, διότι τά 

λάθη είναι ανθρώπινα, δτι ο'ιασδήποτε Κυβερνήσεως ή πράξις θά εσταθ- 
μίζετο μόνον ώς πράξις πολιτική, δπως ή πράξις τοΰ αειμνήστου Πλα- 
στήρα. Άλλά, μ έ Κυβέρνησιν πού συνέπεσε νά εχη αυτήν τήν άτυχή, τήν 
δχι κολάσιμον επαφήν, εις τό ασθενές αυτό σημεΐον, δέν μπορείτε νά 
υποστηρίξετε δτι δντως είναι καθαρά πολιτική πράξις, εντελώς ανεπίλη
πτος διά τήν κοινήν γνώμην, ή όποία είναι ό έντολεύς κα ί ό κριτής δλων 
μας.

Κατηγόρησα, κύριοι, προηγουμένως εν συντομία τήν Κυβέρνησιν, δτι 
μετά τήν έκτόξευσιν τών καταπληκτικών αυτών συκοφαντιών ετρομοκρα- 
τήθη κα ί άπώλεσε τήν φυχραιμίαν της. "Οσα ελαψρυντικά κ α ί άν τής 
άναγνωρίσωμεν, δέν ελαττώνουν τήν ευθύνην της διά τόν άδέξιον χειρι
σμόν τοΰ θέματος. Ό  ’ιδικός μας Ισοκράτης, άν δέν άπατώμαι, ειπεν: 
“Φοβοΰ τάς διαβολάς κάν φευδεΐς ώσιν”. Ό  Ναπολέων ειπεν δτι “υπάρ
χουν συκοφαντίαι ενώπιον τών οποίων κα ί ή αυτή άθωότης χάνει τό 
θάρρος της”.

Έλησμόνησεν ή Κυβέρνησις τό ρητόν τού Κικέρωνος, δτι τίποτε δέν 
είναι γοργότερον τής συκοφαντίας. Τίποτε δέν εκστομίζεται εύκολώτερον, 
τίποτε δέν γίνεται προθυμότερα δεκτόν, τίποτε δέν διαδίδεται εύρύτερον. 
Επίσης, έλησμόνησε μίαν συμβουλήν τού Τακίτου πού λέγει: Περιφρόνη- 
σε τήν συκοφαντίαν κα ί εκπνέει. Δείξε δτι είσαι πειραγμένος κα ί μήν 
αφήνεις νά φαίνεται ώς αλήθεια. Μέ συγχωρεΐτε 0 ι’ αυτήν τήν σωσσώ- 
ρευσιν τών αποφθεγμάτων πού άποδεικνύουν τήν συκοφαντίαν δτι ανέκα
θεν ήτο ώς μία άπό τάς μεγαλυτέρας κακίας. Άλλ ’ αφού ΰφιστάμεθα τά  
παθήματα, άναγάγωμεν τουλάχιστον κα ί μερικά μαθήματα. Τό τελευ- 
ταΐον απόφθεγμα είναι τού Σαπφώρ κα ί λέγει δτι “ή συκοφαντία είναι ή 
σφίγγα πού σέ τριγυρίζει, καί τήν οποίαν δέν πρέπει νά πειράξης, εκτός 
άν είσαι βέβαιος δτι μέ τό πρώτον κτύπημα θά τήν σκοτώσης. Ά ν  δέν 
τήν σκοτώσης σού επιτίθεται μ έ περισσότερη λύσσα”.

Ή  Κυβέρνησις δέν επέτυχε νά σκοτώση τήν σφίγγα μ έ  τό πρώτο κτύ
πημα κα ί εδέχθη τήν λυσσασμένη επίθεσιν δλης τής συκοφαντικής σφιγ- 
γοφωλιάς τού Μέρτεν καί μαζί μέ αυτήν δλοι μας.

Κατηγορούμεν, περαιτέρω, τήν Κυβέρνησιν δτι αφού μ έ τά πρώτα  
σπασμωδικά της μέτρα, δπως ή εξαφάνισις άπό τό περίπτερο τού περιο
δικού Σπήγγελ....

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Αυτό διεφεύσθη κ α τ ’ έπα- 
νάληφιν. Ή  άπαγόρευσις γίνεται κατά δύο τρόπους. Ή  άπό τήν Άστυ-
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νομίαν ή άπό τήν Εισαγγελίαν. Τίποτε τοιούτον δέν έγινεν. Έ μέ μοϋ τό 
εφερεν είς τό σπίτι μου διευθυντής αντιπολιτευόμενης εφημερίδας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δεν εχομεν άπόδειξιν τοϋ πράγματος. Άλλά 
θά σάς είπω δτι έφ’ δσον άπό τάς πλέον φανατικός εφημερίδας σας 
έκτοξεύονται κρίσεις, δτι κακώς εχειρίσθη τό ζήτημα ή Κυβέρνησις, δέν 
είναι δυνατόν νά μοΰ εϊπητε δτι δέν υπάρχει κακός χειρισμός. Ή  Κυβέρ- 
νησις διέφευσεν δτι άστυνομικά όργανα τό άπέσυρον. "Ομως υπήρξαν 
μαρτυρίαι άπό τά περίπτερα, δτι άπεσύρθησαν δλα τά περιοδικά αύθε- 
σπερί.

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρόεδρ. Κυβερνήσεως). Αϋθεσπερί είπατε. 
Τήν Δευτέραν εκυκλοφόρησε. Τό άπόγευμα τής Τρίτης είς τάς 6 δέν τό 
είχα άκόμη κα ί έστειλα -σ ά ς  βεβαιώ επί τώ λόγω μ ου - τόν κλητήρα, ό 
όποιος εΰρήκε τό πρώτον άντίτυπον. Ό  κ. Τσάτσος δέν είχε κα ί τό 
έπήρεν άπό τό γραφεΐον μου. Κ α ί ξαναέστειλα είς τάς 8 τό βράδυ τόν 
κλητήρα μου κ α ί εΰρήκε κ α ί άλλο τεύχος. Επομένως, διαφεύδεται αυτό, 
τό όποιον λέγεται, δτι αϋθεσπερί έξηφανίσθησαν τά τεύχη.

Τ . Τριανταφυλλάχος (Τφυπ. Προεδρ. Κυβερν.). Κύριε συνάδελφε, 
είμαι υποχρεωμένος, πρός άποκατάστασιν τής άληθείας νά σάς πληροφο
ρήσω δτι ούδεμία ενέργεια εξ  οίασδήποτε πλευράς εσημειώθη άμέσως ή 
εμμέσως πρός παρεμπόδισιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας τοΰ περιοδικού 
“Ντέρ Σπήγκελ ”. Σ άς  λέγω συγκεκριμένως δέ δτι τήν Δευτέραν 26 Σ ε
πτεμβρίου περί ώραν 8ην εσπερινήν άπέστειλα υπάλληλον τού γραφείου 
μου διά νά άγοράση εν τεύχος τού περί ου ό λόγος περιοδικού, δέν εύρε 
δέ τούτο είς τό πρώτον περίπτερον είς τό οποίον άπετάθη, ά λ λ ’ είς τό 
τέταρτον εξ  όσων έπεσκέφθη. Κ α ί ώς μού έλέχθη τούτο οφείλεται είς τό 
γεγονός δτι είναι περιωρισμένος ό άριθμός τών είσαγομένων εν Έλλάδι 
άντιτύπων. Πέραν τούτου σάς πληροφορώ, δτι έχω είς τάς χεϊρας μου 
επιστολήν τού υπευθύνου εν Άθήναις πράκτορος τού περιοδικού κ. Μα- 
ζαράκη, ό όποιος διαβεβαιοϊ δτι οΰδέν μέτρον ελήφθη πρός παρεμπόδισιν 
τής έλευθέρας κυκλοφορίας τοϋ “Ντέρ Σπήγκελ ”, κα ί άναφέρει δτι λόγω  
τής παρουσιασθείσης έντονου μεγάλης ζητήσεως δέν κατέστη δυνατόν νά 
ίκανοποιηθή πλήρως αυτη, παρέστη δέ άνάγκη συμπληρωματικής πα
ραγγελίας κ α ί άλλων τευχών. Νομίζω, συνεπώς, δτι δέν έπιτρέπεται 
άπό τού βήματος τής Βουλής νά ύποστηρίζωνται τοιούτου μεγέθους άνα- 
κρίβειαι.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ά ν κα ί έγινεν άφορμή νά διαφωτισθή περισ
σότερον ή κοινή γνώμη κ α ί έπ ί τοϋ σημείου τούτου, είς τό όποιον βλέπω  
δτι άποδίδεται σημασία, χαίρω  πολύ. Πάντως υπάρχουν μαρτυρίαι δτι
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τά φύλλα τού περιοδικού έσαρώθησαν αύθωρί, δέν ξεύρω άπό ποιους.
Έν πάση περιπτώσει επειδή κάτι ξεύρω κ α ί εγώ άπό λεπτομερείας, 

άλλά δέν θέλω νά εκθέσω πρόσωπα, δέν είναι μόνον τό πότε έφθασε τό 
περιοδικόν κα ί πότε ή “ Ή χώ ” τού Αμβούργου, τήν οποίαν, ενώ εξεδό- 
θη είς τάς 17 Σεπτεμβρίου, ή Κυβέρνησις ΰπεστήριξεν δτι έλαβε μετά  
15 ημέρας, χάρις είς τό γραφεϊον εκεί, δπου υπηρετούν 8 υπάλληλοι κα ί  
οί όποιοι δέν ξέρω τί κάνουν, εκτός άν αποτελούν διμοιρίαν έτοίμην νά 
εκστρατεύση κατά τού Στρατηγού Ντέ Γκώλ.

Πραγματικά δμως υπάρχει μία ευθύνη, δτι τόσον βραδέως επληροφο- 
ρήθη ή Κυβέρνησις ένα τόσον σοβαρόν θέμα.

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβερνήσεως). Εις υπάλληλος υπάρχει 
μόνον εκτός τού Διευθυντού. Κ α ί πάλιν εσείς διαφεύδεσθε.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν πάση περιπτώσει, οί πρώτοι χειρισμοί 
τής Κυβερνήσεως διήγειρον είς τό έπακρον τήν ανησυχίαν τής Κοινής 
Γνώμης. Έπηκολούθησε κατόπιν ή διοχέτευσις πολυστήλων ειδήσεων κα ί 
εδημοσιεύθησαν μέ πηχυαίους τίτλους κα ί είς τάς ίδικάς της φιλικάς 
εφημερίδας. Κ ατά  τήν ίδικήν μου άντίληφιν, ή Κυβέρνησις έρριφεν είς 
τήν εστίαν τού πυράς βενζίνην 100 οκτανίων κ α ί δταν περιεζώθη άπό τάς 
φλόγας τότε εξεπλήσσετο διατί ή πυρκαϊά έλαβε τοιαύτας διαστάσεις.

Κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν δτι κακώς έτοποθέτησεν επί διεθνούς 
πεδίου τό ζήτημα προσφυγούσα είς τήν συναντίληφιν τής Γερμανικής Κυ
βερνήσεως υπό τό κράτος τής πρώτης ταραχής κα ί ζητήσασα έκεϊθεν πι
στοποιητικά. Δέν γνωρίζω μέ ποίας εύφραδείς άποστροφάς ό κ. Αντι
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως διετύπωσε τό διάβημά του πρός τόν πρεσβευ
τήν τής Γερμανίας. Είμαι δμως βέβαιος δτι τήν άνακοίνωσιν τού πρε- 
σβευτού κ. Ύφηλάντη, γενομένην τήν 29 Σεπτεμβρίου, δέν θά τήν ενέ- 
κρινε κα ί δέν θά τήν ύπέγραφεν, ώς είχε συνταχθή, ή Κυβέρνησις σήμε
ρον. Διότι κα ί τά 4 άρθρα της, τά όποια υποθέτω ουτε κάν εδημοσιεύ
θησαν αυτούσια είς τόν Γερμανικόν τύπον, αποτελούν κ α τ ’ εμέ πενιχρά 
επιχειρήματα όζοντα δικολαβικής νοοτροπίας.

Ή  συκοφαντία, κύριοι, έδει νά άντιμετωπισθή άπό τής πρώτης 
στιγμής εύθαρσώς, κατηγορηματικώς κα ί ΰπερηφάνως, μ έ πλήρη άπα- 
ξίωσιν κα ί μέ καταπελτικήν περιφρόνησιν. Αυτή είναι ή γνώμη μου, τήν 
όποιαν θέλει νά άκούση ό κ. Πρωθυπουργός, δπως είπεν προηγουμένως.

Τό δτι ό "Ελλην Πρωθυπουργός ευρέθη ή δέν εΰρέθη τήν εποχήν τής 
κατοχής είς τήν Θεσσαλονίκην, τό δτι ό κ. Καραμανλής εγνώριζεν ή δέν 
εγνώριζεν τόν κ. Μακρήν, τό δτι ούδεμίαν συγγένειαν είχε πρός τήν κ. 
Δοξούλαν Μακρήν, τό δτι ό κ. Μακρής κατά τά έτη εκείνα δέν είχεν
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ούτε άπλήν γνωριμίαν μ έ την μετέπειτα σύζυγόν του, δλαι αύται αί λε
πτομέρειας αί όποίαι έχουν κ α ί όλίγην μορφήν κουτσομπολιού, άλλ ’ ώς 
τοιαϋται, δέν ήτο δυνατόν νά προκαλέσουν τό ενδιαφέρον τής γερμανικής 
Κοινής Γνώμης κα ί δυσκόλως ώς ήτο φυσικόν θά έσπευδεν νά τάς τοπο
θέτηση έπ ί τής πλάστιγγος κ α θ ’ ήν στιγμήν έπ ί τοΰ αντιθέτου δίσκου τής 
πλάστιγγος ήσαν αί χονδροειδείς συκοφαντίαι τοΰ Μέρτεν. Δ ιά τούς λό
γους τούτους κα ί ή διακοίνωσις, κατά  τήν γνώμην μου, τής Γερμανικής 
Κυβερνήσεως, δέν ύπήρξεν ούτε συντριπτική διά τόν Μέρτεν, ούτε ικανο
ποιητική δ ι’ ημάς, ούτε άπλέτως διαφωτιστική διά τόν γερμανικόν λαόν. 
Ύποστηρίζομεν, ότι αί ένέργειαι τής Ε λλάδος πρός τήν Γερμανίαν έπρε
πε νά ήσαν περισσότερον έμφαντικαί κ α ί κατακόρυφοι. Τό ύφιστον αξίω
μα τοΰ Πρωθυπουργού τής Ε λλάδος κα ί ή προσωπικότης τού κ. Κων
σταντίνου Καραμανλή έπρεπε νά είναι αρκετά διά νά άποτινάξουν άκαρι- 
αίως πάντα ρύπον χωρίς τήν ανάγκην νά προσκομισθοΰν πιστοποιητικά 
τά όποια ήμποροΰσαν κα ί άπό ένα τυχαΐον γεγονός νά διαφευσθοΰν 
κάποτε. Έν πάση περιπτώσει κ α τ ’ έμέ τά επιχειρήματα έκεΐνα προσκομι- 
ζόμενα είς μίαν ξένην μεγάλην χώραν, μ έ τάς ίδικάς της άντιλήφεις, μέ  
τά ίδικά της ζητήματα, μ έ τήν ίδικήν της νοοτροπίαν, δέν ήτο δυνατόν 
νά βαρύνουν καθόλου κα ί ασφαλώς ίβάρυναν όλιγώτερον άπό μίαν κατη
γορηματικήν διάφευσιν. Π οτέ δέν έφανταζύμην ότι έάν έγραφεν ένας 
Έλλην δημοσιογράφος, ότι ό κ. Άντενάουερ μετέβη είς τήν Βραζιλίαν 
νά συναντηθή μ έ τόν Μπόρμαν, ότι 6 κ. Άντενάουερ θά έσπευδε νά δια- 
φεύση κα ί νά εΐπη ότι ήτο είς τό Κόμο τής Ιταλ ίας  ή είς τά λουτρά ή 
αλλού. Διά. τήν ξένην κοινήν γνώμην περισσοτέραν Ιντύπωσιν θά έκαμε 
μία κατηγορηματική κ α ί ευθαρσής άνακοίνωσις πολύ περισσότερον απο
τελεσματική.

Τό μόνον συμπλήρωμα ενός τοιούτου υπερήφανου διαβήματος τής 
Έλλ,ηνικής Κυβερνήσεως πρός τήν Γερμανίαν θά ήτο ή ύποβολ.ή τής μη- 
νύσεως είς τά Γερμανικά. Δικαστήρια. Έδημοσιεύθησαν είς τόν τύπον κα ί  
ήκούσθησαν άπό τού βήματος τούτου τά σοβαρά όντως έπιχειρήματα κα
τά τής σκοπιμότητος τοιαύτης ένεργείας. Π οτέ δέν διενοήθημεν νά θέσω- 
μεν τούτο ώς ζήτημα γενικής αρχής, ώς κανόνα τόν όποιον πρέπει νά 
τηρούν οί θίγόμενοι έκάστοτε πολιτικοί. Ύπήρξεν όμως έδώ μ ία ειδική 
περίπτωσις λ,όγω τής προϊστορίας της, ή οποία θά έπέτρεπε μίαν έξαίρε- 
σιν, όπως κα ί ό Ελευθέριος Βενιζέλος συνεβούλευσεν. Υπουργοί κατα- 
φεύγοντες είς τά δικαστήρια διά προσωπικάς των υποθέσεις τιμής, πρέ
πει νά παύσουν νά είναι Υπουργοί.

Η μείς κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν, διότι δέν προσέφυγεν είς τά
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γερμανικά δικαστήρια. Τούτο δεν εχει ποσώς τήν έννοιαν δτι διενοήθη- 
μεν νά θίξωμεν τήν ελληνικήν δικαιοσύνην, ή όποία πράγματι ΐσταται εις 
τό ΰφος της κα ί ούδείς είς τόν κόσμον εχει τό δικαίωμα νά άμφισβητή 
τό κύρος της κα ί τό γόητρόν της. *Απαγε τής βλασφημίας. Ουτε διενοή- 
θημεν νά δυσχεράνωμεν τάχα τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως. "Ολως άντι- 
θέτως ήθελήσαμεν νά έξέλθη ή Κυβέρνησις αλώβητος άπό τήν δεινήν δο
κιμασίαν τοΰ γοήτρου της, ή όποία ίπιπίπτει κα ί επί τού γοήτρου τής 
Χώρας.

Διατί, κύριοι, κατελήξαμεν είς τήν γνώμην, δτι έπρεπε νά καταφύ- 
γωμεν είς τά γερμανικά δικαστήρια; Θά σάς τό εΐπω.

Κύριοι συνάδελφοι, δταν ημείς άποκρυσταλώναμεν τήν γνώμην τής 
προσφυγής είς τά γερμανικά δικαστήρια, ήτο ή πρωΐα τής 29 Σεπτεμ
βρίου. Τήν έπομένην έδημοσιεύθη ή άνακοίνωσίς μας. Ό  Αθηναϊκός τύ
πος ανέγραφε τήν εΐδησιν, δτι ή Κυβέρνησις κα ί ό κ. Μακρής ιδιαιτέ
ρως, έμελέτων τό θέμα κα ί δέν εΐχον διευκρινίσει εάν θά υπεβάλοντο αί 
μηνύσεις είς τά γερμανικά ή είς τά ελληνικά δικαστήρια, πράγμα τό 
όποιον έδιδε τήν έντύπωσιν δτι έθεώρει άμφότερα αρμόδια. Ό  Αθηναϊκός 
τύπος, ακόμη κα ί ό φιλικός πρός τήν Κυβέρνησιν τύπος - κα ί έχω εδώ  
τά αποκόμματα εάν τό άμφισβητήση κανείς- ή “Καθημερινή”, τό 
“Β ήμα”, τό “ Έ θνος”, συνίστων δπως ή μήνυσις ύποβληθή είς τά γερ
μανικά δικαστήρια, άδιάφορον εάν τινές ύπανεχώρησαν κατόπιν.

Δέν έξητάζαμεν λοιπόν τότε τήν άπόφασιν τής Κυβερνήσεως νά μή 
προσφύγη είς τά γερμανικά δικαστήρια, άλλά τήν άμφιταλάντευσίν της 
εάν θά προσφύγη είς τά γερμανικά ή είς τά ελληνικά δικαστήρια. Εΐχο- 
μεν δέ κα ί τήν άπήχησιν τής κοινής γνώμης, τήν όποιαν εκφράζει ό τύ
πος. Κ α ί έτσι άπεφασίσαμεν νά συμβουλεύσωμεν τήν λύσιν αύτήν, διότι 
πιστεύομεν δτι μόνον δίκη είς τά γερμανικά δικαστήρια κ α τ ’ άντιμωλίαν 
διεξαγομένη, μ έ αύτοπρόσωπον παρουσίαν τών κατηγορουμένων κα ί  
δλων τών πολυπληθών μαρτύρων, μόνον τοιαύτη δίκη θά έθετε τακτόν 
κα ί σφραγιστόν τέρμα είς τήν συκοφαντίαν. Ή  προσφυγή είς τά  ελληνικά 
δικαστήρια ούδένα έχει σκοπόν. Διότι ό Μέρτεν δέν θά προσέλθη είς τήν 
δίκην. Θά έξακολουθήση δέ τήν τακτικήν τών επιθέσεων κα ί μετά τήν 
ερήμην καταδίκην του, κυρίως λόγω αυτής, εις τρόπον ώστε νά δηλητη
ριάζεται συνεχώς ή εθνική μας άτμόσφαιρα.

Έπιμένομεν δι ’ δλους αυτούς τούς λόγους, είς τήν γνώμην μας, δτι ή 
Κυβέρνησις ή έπρεπε νά άγνοήση τά λεχθέντα κατά υποκειμενικήν της 
κρίσιν, ή έπρεπε νά καταγγείλη είς τά γερμανικά δικαστήρια.

Κατηγοροΰμεν τήν Κυβέρνησιν, διότι ΰπέβαλον μήνυσιν οί κ.κ. Μα-
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κρής χα ί Θεμελής χωρίς νά ύποβάλη τοιαύτην κ α ί ό έξ  ίσου προσβλη
θείς κ. Πρωθυπουργός. Κ α ί έρωτώμεν: Έ π ί τή βάσει ποιων κριτηρίων 
προέτρεψεν ή έπέτρεφεν ή δέν έπέτρεφεν τούς Υπουργούς του άπό τοΰ νά 
υποβάλουν μήνυσιν κ αθ ’ ήν στιγμήν ό ίδιος δέν άπεφάσισε νά ύποβάλη. 
Εύλόγως γεννάται ή παρεξήγησις δτι οί κ.κ. Μαχρής χαί Θεμελής είναι 
κατά ένα τρόπον διαβλητοί, ενώ ό χ. Πρωθυπουργός παρομοίως συκο- 
φαντούμενος είναι κατά τόν ίδιον τρόπον αδιάβλητος.

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερν.) Γνωρίζετε χαλώς, δτι ή ΰπόθε- 
σις ή οποία αφορά τόν Μαχρή, αφορά κα ί τόν Πρωθυπουργόν. Έάν 
άποδειχθή δέ διά τόν πρώτον, δτι δέν ύφίσταται θέμα, δέν ύφίσταται κ α ί  
διά τόν άλλον. Συνεπώς δτι δΓ  άμφοτέρους υπάρχει τό ίδιον θέμα, δέν 
ένομίσαμε δτι έπρεπε νά υποβληθούν δύο μηνύσεις άλλά μία. Αυτό θά 
ήτο δυνατόν οίοσδήποτε πολίτης μ έ όλίγην καλήν πίστιν νά τό άντιλη-
ψθή.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Αύτήν τήν διχασμένην προσωπικότητα τής 
Κυβερνήσεως, ή οποία είναι κατά ένα μέρος τρωτή κ α ί κατά τό άλλο 
μέρος άτρωτος, δέν δυνάμεθα νά τήν εννοήσω μεν. Αέν υπάρχει αχίλλει
ος πτέρνα είς τάς Κυβερνήσεις κα ί μόνον αυτή τρωτή. "Ολο τό σώμα 
της είναι κα ί πρέπει νά είναι εξ  ίσου εύθίκτως τρωτόν.

Εις βουλευτής. Ό μιλεϊ μή άκουόμενος.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Σ ά ς  ενοχλώ; Θέλετε νά χαίρω  διότι σάς 

ενοχλώ; Ή  νά λυπούμαι; Ώ ς βουλευτής τής Αντιπολιτεύσεως πρέπει νά 
χαίρωμαι, δέν ήμπορεΐτε νά μείνετε ανενόχλητοι μετά τόσας συζητήσεις 
καί νά μείνετε μόνον μ έ τά ’ιδικά σας χειροκροτήματα (Χειροκροτήματα).

Κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν, δτι μ έ δλας τάς πρώτας ενεργείας 
της άφησεν άνυπεράσπιστον μίαν κυρίαν, παρασιωπήσασα εντελώς αυτήν 
καί δώσασα τήν έντύπωσιν είς τήν κοινήν γνώμην, δτι έάν πράγματι συ- 
νέβαινε νά τήν έγνώριζον κατά τήν κατοχήν, οί κ.κ. Καραμανλής κα ί 
Μαχρής χαί νά είχον φιλικήν έπαφήν μαζί της, τούτο κ α ί μόνον θά 
ήρκει διά νά έκκολάφη είς αυτούς ύποφίας. Ακριβώς δέ αυτή ή προφύ- 
λαξις ή τουλάχιστον ή έπιφύλαξις, προσδιορίζει πού έγκειται τό ασθενές 
σημεΐον τής δλης κατηγορίας κα ί ποιοι δισταγμοί τών Κυβερνητών συνε- 
τέλεσαν ίσως, είς τό νά διατηρηθή ή σπίθα τής συκοφαντίας κάτω  άπό  
τήν χόβολην τής προϊστορίας.

Κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν, δτι μετά τήν υποβολήν τής μηνύσεως 
ήνοιξεν έναν άπαράδεκτον διάλογον συμβιβασμού μ έ τόν κατάδιχον Μέρ- 
τεν. Ό  διάλογος αυτός έθεμελίωσε τήν αερογέφυραν πού έβάπτισεν ό χ. 
Κανελλόπουλος. Έπροτείναμεν είς τόν Μέρτεν νά φηφίσωμεν ειδικόν νόμον
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πού νά τοϋ έπιτρέπη νά έπανέλθη μετά τιμών είς τήν Ελλάδα χαί νά δε- 
χθή νά καταδικασθή έκ νέου, ώς συκοφάντης αυτήν τήν φοράν, διά νά 
σωθή ή ύπόληφις τών χρατιχών μας αξιωμάτων. Επειδή φυσιχά τούτο δέν 
ήρχει είς τόν Μέρτεν, τοΰ ίπροτείναμεν νά τόν άπαλλάξωμεν τής κατηγο
ρίας παραιτούμενοι τής εναντίον του μηνύσεως, μολονότι έγνωρίζαμεν, δτι 
ή έγχλησις είναι αδιαίρετος χαί δτι ή παραίτησις άπό μέρους αυτής θά χα- 
τεδάφιζεν ολόκληρον τήν κατηγορίαν δι ’ δλους τούς υποδίκους.

Δέν είναι οί ειδήσεις τών εφημερίδων άπό τήν Γερμανίαν πού έδημι- 
ούργησαν τό σχάνδαλον τής άερογεφύρας, άλλά αι προτάσεις τής Κυβερ
νήσεως χαί αί άντιπροτάσεις τοΰ Μέρτεν αυταί κατέστησαν τήν άερογέ- 
φυραν ταπεινωτικήν διά τήν Ελλάδα.

Ά ν  δλα αυτά δέν τά εύρίσχη ή Έθνιχή άντιπροσωπεία εξευτελιστικά, 
ας περιορισθώ νά εχφράσω τήν άπορίαν μου, άλλά τότε είναι άδύνατον 
νά εννοήσω τ ί έννοοΰσεν ό Κυβερνητικός τύπος δταν τόσον επιμόνως 
εγραφεν, έπί πολλάς ημέρας, δτι δντως έγένετο κακός χειρισμός τοϋ ζη
τήματος. Έάν δμως έγινε κακός χειρισμός, δέν δύναται νά παραμείνη 
ούτος άνεξέλεγκτος κα ί νά καλυφθή άπό τήν άλληλεγγύην τής πλειοφη- 
φίας, δχι μόνον διότι εξέθεσεν ήδη βαρύτατα τό γόητρον τού Κράτους, 
άλλά κα ί διότι οί κακοί χειρισμοί, παραμένοντες άτιμώρητοι, δύνανται 
νά έπαναληφθούν κα ί νά ζημιώσουν άνεπανορθώτως κα ί άλλα ηθικά συμ
φέροντα τής Πολιτείας.

Ε ίς δ  σημείον περιήλθον τά πράγματα, ας εύχηθώμεν ινα ό Μέρτεν 
δεχθή τό νομοθετικόν είσιτήριον επανόδου τό όποιον τού έπρομηθεύσατε 
καί έμφανισθή ενώπιον τής Ελληνικής Δικαιοσύνης, διά νά υποχρεωθή 
νά άναρροφήση τά συκοφαντικά του εμέσματα.

Κατηγορούμεν τήν Κυβέρνησιν δτι, εντείνουσα τόν κακόν χειρισμόν, 
σύμφωνα μέ τό ρητόν δτι “ό φόβος ενός κακού οδηγεί πολλάχις είς τό 
χειρότερον”, έπροσπάθησε νά δημιουργήση πέριξ τής υποθέσεως σκοτεινά 
παρασκήνια κα ί κακοβούλους δακτύλους, διασπείρασα άνά τόν κόσμον 
ολόκληρον πληροφορίας, δτι δήθεν ή χαμερπής έπίθεσις τού Μέρτεν 
όφείλετο είς οικονομικούς τής Γερμανίας, έχοντας λόγους νά είναι δυσα- 
ρεστημένοι άπό τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν.

Πάντα ταύτα ήσαν παραμύθια, ίδόντα τό φώς τής δημοσιότητος είς 
τήν πρώτην σελίδα Κυβερνητικής έφημερίδος, καί, δυστυχώς, μεταδοθέ- 
ντα ταύτοχρόνως υπό άγνώστου πηγής είς Μπόν διά νά άναμεταδοθούν 
έκεΐθεν ώς δήθεν προερχόμενα άπό Γερμανικούς κύκλους.

*Ολαι αυταί α ί πληροφορίαι διαφεύδονται. Άνεγράφη δτι δυσηρεστή- 
θησαν είς τήν Γερμανίαν διά τήν σύμβασιν άλουμινίου, ενώ οΰτε καν
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ένδιαφέρθη ή Γερμανική Κυβέρνησις.
Κ. Τσάτσος (Τ π . Πρ. Κυβερν.). Αυτή είναι πληροφορία τών Γερμα

νικών Εφημερίδων; "Οχι, τών αντιπολιτευόμενων.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Θά μού επιτρέφητε νά έπιμείνω. Ή  είδησις 

έδημοσιεύθη είς απογευματινήν εφημερίδα έμπνεομένην έκ τών Κυβερνη
τικών κύκλων τήν “Βραδυνήν”. Ή  είδησις μετεδόθη είς τήν Βόνην κα ί  
έκεϊθεν διοχετεύθη ώς δήθεν πληροφορία προερχόμενη έκ τών Γερμα
νικών κύκλων.

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Θά σάς παρακαλέσω νά 
αναζητήσετε τάς Εφημερίδας τών ημερών έκείνων κα ί θά ϊδητε δτι δλα 
αύτά άνεγράφησαν κα ί είς τάς άντιπολιτευομένας Εφημερίδας. Απορώ  
πώς συμβαίνει νά καταλογίζετε είς τήν Κυβέρνησιν τάς εύθύνας τών 
όσων γράφουν αί άντιπολιτευόμεναι έφημερίδες. Άναγνώσατε τάς έφημε- 
ρίδας, ανεξαρτήτως τών άντιλήφεων τάς οποίας έχετε διά τήν ύπόθεσιν, 
ανεξαρτήτως τών διαθέσεων τάς οποίας έχετε έναντίον τής Κυβερνήσε
ως, ανεξαρτήτως τοΰ πώς άντιλαμβάνεσθε τά πράγματα, θά σάς παρα
καλέσω δταν όμιλήτε νά εϊσθε ακριβής διότι δταν έπαναλαμβάνω δλα  
αύτά άνεγράφησαν είς έφημερίδας τής άντιπολιτεύσεως πώς είναι δυνα
τόν νά καταλογίζετε εύθύνας είς τήν Κυβέρνησιν δτι διοχετεύει αύτά τά 
πράγματα είς τόν Τύπον (Χειροκροτήματα).

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κ α ί είς τό σημείον αύτό σφάλεσθε. Σ άς  πα
ρακαλώ νά τό προσέξετε ιδιαιτέρως, κ. Πρόεδρε.

Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Έπαναλαμβάνω δτι αί 
έφημερίδες ήσαν άντιπολιτευόμεναι.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Μήν έπιμένετε. Έπρωτοδημοσιεύθησαν είς 
τό φύλλον τού Σαββάτου τής 1.10.1960 τής “Βραδυνής”. Ανέγραφε τά 
έξής “...αναγιγνώ σκει...” Σ άς  πληροφορώ δτι αί άλλαι Έφημερίδες 
είχον τήν έπομένην τηλεγράφημα άπό τήν Βόνην είς τό όποιον μετέδιδον 
τήν εΐδησιν αύτήν ώς πληροφορίαν τών Γερμανικών κύκλων. Επιμένω  
έπί τού σημείου αύτοΰ κα ί θά σάς παρακαλέσω, κ. Πρόεδρε, νά έλέγξη- 
τε κα ί τούς συνεργάτας σας διά νά έξακριβωθή ή αλήθεια. Έν πάση πε- 
ριπτώσει ή απόπειρα αύτή έγινεν έντεΰθεν κ α ί άν είναι καταδικαστέα  
πρέπει νά άναζητηθοΰν οί δράσται.

Θά ήμπορούσα άλλως τε νά προκαλέσω τόν κ. Πρωθυπουργόν νά 
μάς ένημερώση έάν όντως ή Κυβέρνησις είχε πληροφορίας δτι έξεδηλώ- 
θη τοιαύτη άντίδρασις έκ μέρους Γερμανικών κύκλων, διότι είμαι βέβαι
ος δτι δέν είχε τοιαύτην. Επιμένω κ α ί παρακαλώ ιδιαιτέρως τήν Κυβέρ- 
νησιν νά δηλώση έάν έχη τήν έλαχίστην υπόνοιαν δτι ό Μέρτεν ύπήρξεν
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δργανον Γερμανικών οικονομικών συμφερόντων. Έάν δέν έχη, δπως δέν 
δύναται νά έχη, τότε άς κρίνει ή ιδία διά ποιους λόγους κατέφυγον είς 
διασποράν τοιούτων πληροφοριών οίοιδήποτε είναι εκείνοι πού τό επρα- 
ξαν. Δηλαδή, ενώ ή βασική δικαιολογία δλων τών Κυβερνητικών 
εύνοιών πρός τούς εγκληματίας πολέμου κ α ί τόν Μέρτεν προσωπικώς, 
ήτο ή καλλιέργεια φιλικωτέρων σχέσεων μ έ τήν Γερμανίαν κα ί μ έ τό 
Γερμανικόν κεφάλαιον, ημείς οί ίδιοι, εν τή παραζάλη μας προσπα- 
θοΰντες νά περισώσωμεν κα ί εγώ δέν γνωρίζω τί έρίφαμεν άσυνειδήτως 
μίαν τορπίλλην διά νά καταστρέφωμεν πάν δτι είχε κερδιθή μέ τόσας θυ
σίας μνήμης, πόνου καί άγανακτήσεως.

Κατηγοροΰμεν τήν Κυβέρνησιν δτι αφού κακώς, κάκιστα ύπεδαύλισε 
τήν άνάφλεζιν τοΰ θέματος επί διεθνούς έκτάσεως, προσπαθεί τώρα νά 
τό μεταβάλλη είς εσωτερικόν τοιοΰτον εξάπτουσα τόν φανατισμόν τών 
φίλων της κα ί έπιδεινοΰσα τήν βαρείαν νέφωσιν κ α ί τόν όξύν ηλεκτρισμόν 
τής πολιτικής μας ατμόσφαιρας.

Προέβλεφεν δτι θά έντρεπώμεθα μ ετ ’ ολίγον χρόνον διά τά γενόμενα. 
Ημείς τής άπαντώμεν δτι έντρεπόμεθα άπό τοΰδε.

Κατηγοροΰμεν τήν Κυβέρνησιν δτι προσπαθεί νά έπιρρίφη τάς εύθύνας 
πού τήν βαρύνουν, είς τούς ώμους τής άντιπολιτεύσεως διότι δέν έκαμεν, 
δήθεν, ή άντιπολίίτευσις εκείνο πού αύτή ή ίδια ή Κυβέρνησις δέν είχε 
τήν Ικανότητα νά πράξη, δηλαδή νά άντιπαρέλθη τό θέμα, πτύουσα 
ευθύς εξ  αρχής κατά πρόσωπον τών συκοφαντών. Έπροσπάθησεν ή Κυ- 
βέρνησις λίαν όφίμως πείση τήν κοινήν γνώμην δτι δέν υπάρχει, δήθεν, 
ύπόθεσις κα ί δτι δλα είναι δημιουργήματα τής άντιπολιτεύσεως κα ί τοΰ 
κίτρινου Τύπου. Τά πράγματα δμως βοοΰν δτι υπάρχει ύπόθεσις κατά  
κοινήν έκτίμησιν κα ί αυτής ταύτης τής Κυβερνήσεως, κα ί ημών τών 
άντιπολιτευομένων, οί όποιοι άπό υφιστον καθήκον δέν ήτο δυνατόν νά 
μείνωμεν άδιάφοροι ενώπιον τού δημιουργηθέντος ζητήματος, ζητήματος 
είς τό όποιον πρώτος ό άρχηγός τών Φιλελευθέρων Δημοκρατικού Κ όμ
ματος κ. Παπανδρέου έδωσε τόν χαρακτηρισμόν δτι “δέν είναι μόνον 
προσωπικόν κα ί πολιτικόν. Έ χ ει καταστή κα ί εθνικόν κα ί ηθικόν θέμα”. 
Ώ ς τοιοΰτον άκριβώς ΰφίσταται τό θέμα κα ί είς τήν γενικήν συνείδησιν 
τοΰ λαού ήτις θά είναι ό *Αρειος Π άγος ενώπιον τού όποιου θά κριθή ή 
δικαστική άπόφασις κ α ί δχι ή ίδική μας, μόνον είς τήν αίθουσαν αυτήν, 
φηφοφορία.

Καταβάλλει ή Κυβέρνησις εμφανή προσπάθειαν, παραμερίζουσα τό 
Σύνταγμα κα ί ύπερπηδώσα την διάκρισιν τών εξουσιών, νά μεταβάλη  
τήν Βουλήν είς Δικαστήριον, ζητούσα άπό αυτήν νά κρίνη τήν ουσίαν
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υφιστάμενης διχαστικής διαφοράς. Ή  Βουλή δέν δύναται, ουτε πρέπει, 
φυσικά, νά πράξη τοΰτο. Αί λειτουργίαι τοΰ Κράτους, ώ ς γνωστόν, είναι 
χεχωρισμέναι. Ά λλη ή λειτουργία τού Νομοθετικού παράγοντος κα ί 
άλλη ή Δικαστική. Εΐμεθα βεβαίως κ α ί Σ ώ μα ελέγχου, άλλά ελέγχου 
αύστηρώς πολιτικού. Διάφορος, θά ήτο ή άποφις έάν έπρόκειτο περί 
πράξεων ή παραλείφεων Υπουργών χατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
των. Ένώ έν προχειμένω ή ύπόθεσις ανάγεται είς τόν ιδιωτικόν βίον κα ί  
δή πρό δεκαπενταετίας χ α ί πλέον.

Π άσα ΰπέρβασις τών όρίων τοΰ πολιτικού μας έλέγχου, έλέγχου 
άφορώντος τόν πολιτικόν χειρισμόν τής ύποθέσεως έκ μέρους τής Κυβερ
νήσεως, πάσα παρέκβασις χαί παρέκβασις είς τό έργον τής Δικαιοσύνης 
είναι απαράδεχτος χ α ί λίαν έπιζημία. Διότι θά καταστήση ακόμη περισ
σότερον διαβλητήν τήν ήδη έλαττωματιχήν δίκην. "Οπως θά έξασθενίση 
σοβαρώς τήν ηθικήν ίσχύν τής χαταδιχαστικής άποφάσεως ή τυχόν πα
ρουσία είς τήν δίκην τών μηνυτών περιβεβλημένων τό Υπουργικόν των 
αξίωμα.

(Φωναί -  διαμαρτυρίαι).
Λ. Μπουρνιάς. Ό μιλεϊ μή άκουόμενος.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν έχομεν ανάγκην τής Ε .Δ .Α . Ήνωμέναι 

μ ετ ’όλίγον δλαι α ί λαϊκαί δυνάμεις τής έθνιχόφρονος άντιπολιτεύσεως, 
θά έχωμεν τό 45% . Κ α ί όταν κυβερνήσωμεν πάλιν ήμεΐς - κ α ί  θά χυ- 
βερνήσωμεν διότι πρέπει νά κυβερνήσωμεν πρός τό συμφέρον τού πολι
τεύματος- θά ύποβιβάσωμεν πάλιν τό ποσοστόν τής Ε .Δ .Α . είς 10% .

Ή  δίκη αυτή, άπό τήν όποιαν θά έξαρτηθή ή έχχαθάρισις ή μή τού 
συκοφαντικού άγους, πρέπει νά μή άφήση αμφιβολίας είς κανένα. Πρέπει 
νά μή άφήση ούδαμού σκοτεινά σημεία. Πρέπει νά καταστήση αδύνατον 
χαί είς τόν άσπονδότερον έχθρόν τής Κυβερνήσεως νά κάμη κα ί τήν έλα- 
χίστην, έστω, πολιτικήν έκμετάλλευσιν είς βάρος της.

Έχ τής μέχρι τοΰδε ταχτικής της δέν μάς έχει πείσει ή Κυβέρνησις 
δτι συνέλαβε τό πραγματικόν ηθικόν νόημα τού δημιουργηθέντος ζητή
ματος. Ά ς  έλπίσωμεν δτι θά διαφωτισθή άπό τήν συζήτησιν είς τήν 
Βουλήν κα ί θά τό άνεύρη. Ή μεΐς άπεφύγαμεν εύθύς έξ  αρχής νά άναμο- 
χλεύσωμεν τήν ουσίαν έκτός τής Βουλής. ’Αποφεύγομεν νά τήν άναμο- 
χλεύσωμεν κ α ί έντός αυτής. Θέλομεν ή δικαιοσύνη νά έξονυχίση τά 
υπάρχοντα στοιχεία κ α ί νά τά κρίνη άνεπηρεάστως. Έ δώ  μέσα μάς έπη- 
ρεάζουν προφανώς τά κομματικά μας συμφέροντα.

Αλλ ’ έν τή παρούση ώρα, κύριοι συνάδελφοι, δέν πρόκειται περί τών 
κομματικών μας συμφερόντων. Πρόκειται περί τής τιμής τής χώρας,
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πρόκειται περί τής εθνικής φιλοτιμίας μας, πρόκειται περί τής θέσεώς 
μας ανάμεσα είς τά άλλα σύμμαχα έθνη τού κόσμου. Πρόκειται περί τής 
πολιτικής γαλήνης τού τόπου μας κα ί τού ηθικού οξυγόνου τής πολι
τικής μας ατμόσφαιρας. Ούδείς άπό ημάς έχει τό δικαίωμα οΰτε νά μο- 
νοπωλήση τήν τιμήν τού Έθνους, οΰτε νά τήν διάθεση κ α τ ’ ατομικήν 
του αρέσκειαν. Είμεθα συνιδιοκτήται, συνδιαχειρισταί κα ί συνυπεύθυνοι 
τής τιμής τού Ελληνικού ονόματος καί, είτε τό θέλομεν είτε δέν τό θέ- 
λομεν είμεθα ηθικώς αλληλέγγυοι πρός αυτήν.

"Οταν προσβάλλεται τό ελληνικόν όνομα, ή προσβολή αντανακλά είς 
δλους μας. Γ ιατ ί όταν καλούμε κάθε τόσον τόν Ελληνικόν λαόν νά χύση 
τό αίμα του διά τό γόητρον κα ί τό μεγαλεϊον τής Πατρίδος, δέν έχομεν 
κανένα δικαίωμα ημείς, πού δέν χύνομεν είς τούς εδώ πολιτικούς προ
μαχώνας τό αίμα μας, δέν έχομεν κανένα δικαίωμα, λέγω, νά χύνωμεν 
αύθόνως τόν σίελόν μ ας δχι καν διά νά πτύσωμεν τούς ΰβριστάς τής 
Ε λλάδος άλλά διά νά πτύσωμεν εαυτούς κα ί άλλήλους. Είμαι πολύ μ ι
κρός κα ί ασήμαντος διά νά κάμω τόν διδάσκαλον τού γένους πρός οίον
δήποτε. Ά λ λ ’ ώς ό έσχατος τών Ελλήνων ΰφώνω πρός τήν Ελληνικήν 
Αντιπροσωπείαν τήν ειλικρινή μου έκκλησιν όπως πειθαρχήση είς τό ηθι
κόν της καθήκον κα ί μόνον όπως πειθαρχούν τυφλώς εν ώρα μάχης οί 
στρατιώται τής Πατρίδος είς τό εθνικόν των καθήκον κα ί πίπτουν. Είναι 
μάχη εθνική κα ί ή παρούσα, όσον κα ί άν είναι αναίμακτος. Μάχη πού 
πρέπει νά κερδιθή μέ περιφανή νίκην. Ή  νίκη αυτή ανήκει μόνον είς τήν 
αλήθειαν. Οΰτε ή Κυβέρνησις μπορεί νά τήν ΰφαρπάση μ έ  τεχνάσματα. 
Οΰτε ή άντιπολίτευσις μπορεί νά τήν ΰφαρπάση μ έ στρατηγήματα. Έάν  
δέν διαλάμφη αστραποβολούσα κυκλικώς πρός όλας τάς διευθύνσεις ή 
αλήθεια, δέν δύναται νά ΰπάρξη νίκη οΰτε διά τήν Κυβέρνησιν οΰτε διά 
τήν άντιπολίτευσιν. Θά ΰπάρξη μόνον ήττα. Κ α ί ή ήττα θά είναι, δυ
στυχώς, τής Ελλάδος.

"Ολα τά προτερήματα κα ί όλα ίσως τά ελλατώματα τής Έλληνος 
μαζί διηθούμενα μέσα στό καθολικό εθνικό του ΰποσυνείδητο, καταστα
λάζουν είς ένα βασικό ήθικό στοιχείο πού μ έ αυτό μεγαλουργεί εν πο- 
λέμω σάν εθνικός στρατιώτης, μ έ αυτό δημιουργεί εν ειρήνη σάν κοινω
νικός βιοπαλαιστής. Τό βασικόν αυτό στοιχείον τής δρώσης ύπάρξεώς 
μας τό γνωρίζομεν όλοι. Είναι τό φιλότιμον. Κ α ί είναι τό φιλότιμον 
στήν ελληνικήν φυχήν όχι μόνο επεξεργασμένη, ανώτερη και εύγενέστερη 
μορφή εθνικής φιλοτιμίας, άλλά κα ί άνάφλεξις άξιοπρεπείας κα ί έκρηξις 
ΰπερηφανείας κ α ί έξαρσις γενναιότητος. "Οταν ή εθνική φιλοτιμία έτρώ- 
θη όπως έτρώθη μέ δεινήν προσβολήν τού ελληνικού ονόματος εν γένει
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χαί τών άνωτέρων άξιωματούχων τής Πολιτείας μας είδιχώς, φυσιχώτα- 
τον ήτο ό Έλληνιχός λαός νά άντιδράση ώς άντέδρασε, διά χαθολιχής 
δηλαδή, ήθιχής έξεγέρσεως, τής όποιας άδάμαστον χαί άπαράγραπτον  
αίτημα είναι νά χολασθοϋν αύστηρώς οί υπαίτιοι χαί τής συκοφαντίας 
χαί τοΰ διασυρμοΰ διά νά έπέλθη ό άναγχαΐος καθαρμός τοΰ άγους. Ή  
Κυβέρνησις εδειξεν ότι θά έπροτίμα, μάλλον νά άδρανίση ή φυχή τοΰ 
"Έθνους. Θά ήθελεν άψοΰ διετυμπάνισεν ή ίδια τόν χαχοήθη λόγον, νά 
έφαρμόση ό Έλληνιχός λαός τήν παραίνεσιν τοΰ Σολομώντος: “ Άχήχο- 
ας λόγον; Συναποθανείτω σοι”. Κ α ί ό χ. Πρωθυπουργός μέ τάς ανακοι
νώσεις του χα ί ό χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως μ έ τάς χθεσινάς του 
χειμαρρώδεις ΰποθήκας προσεπάθησαν νά χαχοχαραχτηρίσουν τήν τόσον 
ζωηρώς έχδηλωθείσαν πανελλήνιον άντίδρασιν. Τούς άπαντώμεν ότι ή 
άντίδρασις αυτή όσον χα ί αν τούς δυσαρεστή δέν είναι έχδήλωσις νοση
ρά, είναι όλως άντιθέτως έχδήλωσις άποδειχνύουσα ήθιχήν υγείαν χαί 
ζωτικότητα τού Ελληνικού λαού. Είναι έχδήλωσις σημειούσα τήν αρχήν 
τού τέλους.

Ήπείλησεν ό χ. Πρωθυπουργός -δέν  γνωρίζω πρός ποιους έστρέφετο 
ή απειλή, πρός ημάς ή πρός τούς φίλους του- ήπείλησε προσφυγήν είς 
τόν κυρίαρχον λαόν. Άποδεχόμεθα τήν πρόχλησιν. Άξιούμεν μόνον έχ 
λόγων απολύτως πατριωτικών, όπως προηγηθή οριστική άπόφασις τής 
δικαιοσύνης τερματίζουσα τελειωτιχώς τό φλέγον έθνιχόν χαί ήθιχόν θέ
μα. Ούαί χαί άλλοίμονον έάν φθάσωμεν είς τάς χάλπας πρό τής διχα
στικής έχχαθαρίσεως χ α ί χαταχλείσουν τόν έχλογιχόν στίβον αποτρόπαια  
συνθήματα, όπως τά έπαπειλούμενα. Τούτο θά έσήμαινε νεόν άγεφύρω- 
τον έθνιχόν διχασμόν μεταξύ δοσιλογισμού κ α ί άντιδοσιλογισμού. "Ολε
θρος! Τό ζιζάνιον τούτο πρέπει νά έχριζωθή όριστιχώς άπό τό ελληνικόν 
πολιτικόν έδαφος.

Ό  χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, έπηρεασμένος προφανώς άπό  
τόν συνεχιζόμενον φωτογραφοπόλεμον, έξέφρασε χθές τόν φόβον ότι δέν 
αποκλείεται νά παρουσιασθή κάποτε κάποια φωτογραφία, παρασκευασμέ
νη χιβδήλως μέ φωτομοντάζ, είς τήν οποίαν νά συνεπιδειχνύονται ό χ. 
Καραμανλής, ό χ. Μαχρής, ή κυρία Μαχρή χαί 6 Μέρτεν. "Αν αυτό τό 
κάποτε τού κάποιου φωτομοντάζ πραγματοποιηθή είς παραμονάς 
έχλογών, φαντάζεται ό φαντασθείς τήν έγχληματιχήν ιδέαν χ. Κανελλό- 
πουλος ποιος συγκλονιστικός χυχεών θά σείση έχ θεμελίων τήν Χώραν;

Ιδού διατί έμείς έπιμέναμεν νά διεξαχθή ή δίκη είς τήν Γερμανίαν 
χαί νά έξαναγχασθή ό Μέρτεν νά έξαντλήση όλον τό υπαρκτόν ή ανύ
παρκτον βάθος τού συκοφαντικού του φαχέλλου.
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Κύριοι συνάδελφοι, χαταλήγων θέλω νά τονίσω εις τήν Κυβέρνησιν 
χαί τήν πλειοφηφίαν δτι άνάγχαι εθνιχαί χ α ί συμφέρον πατριωτιχόν επι
βάλλουν νά μή λησμονούν δτι αντιπροσωπεύουν είς τήν Βουλήν αυτήν 
μόνον τό 40% τοΰ Έλληνιχοϋ λαού. Κ α ί αν ύποτεθή...

Νικηταράς Βαφβιτσιώτης. (Δέν ήχούσθη).
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έχλέγομαι χατά σύμπτωσι 35 χρόνια χαί 

δέν γνωρίζω πώς εχλέγεσθε σείς.
Πρόεδρος. Κύριε Βαρβιτσιώτη, όχι διαχοπάς.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κ α ί αν ύποτεθή δτι αύτό τό 40% είναι 

άχριβές δπερ δέν πιστεύω, χαί άν ύποτεθή δτι αύτό τό ποσοστόν διά τών 
δηλώσεων τής Κυβερνήσεως χα ί τών παταγωδών σας χειροχροτημάτων 
χαί τών έχδηλώσεων τών Δήμων χαί Κοινοτήτων διά τηλεγραφημάτων 
τών Άγροτιχών Συνεταιρισμών χαί τών έξωραϊστιχών συλλόγων πειαθή 
δπερ δέν είναι βέβαιον, δτι πράγματι τά  πάντα έχουν χαλώς είς τήν 
ύπόθεσιν Μέρτεν, χαί πάλιν τούτο δέν σώζει τήν χατάστασιν. Δ ι’ αύτό 
έσπασα άπόφε τά στήθη μου χ α ί εγώ χ α ί όχι διά χομματιχόν συμφέρον. 
Έάν δέν πεισθή χαί ή πλειοφηφία τής λαϊχής μάζης, τό άλλο 60%>, δτι 
όντως ή σχευωρία χατέρρευσεν διχαστιχώς, ή χατάστασις δέν σώζεται. 
Βαρεία μορφή δηλητηριάσεως θά εφέρπη είς τόν εθνιχόν οργανισμόν χαί 
ή δηλητηρίασις αύτή γνωρίζομεν είς ποιον βραδύ άλ λ ’ ασφαλή θάνατον 
μάς οδηγεί. Ένώ, χύριοι, πρόχειται περί χλασσιχής περιπτώσεως άπαι- 
τούσης χειρουργιχήν ίπέμβασιν, ή Κυβέρνησις επιμένει νά θεραπεύση πα- 
θολογιχώς χα ί δή μέ έμπειριχά χαταπλάσματα τό νοσογόνον αύτό από
στημα. Λάθος σας μέγα. Σ ά ς  έχει μεταδοθή άνωθεν ή πεποίθησις δτι 
χατέχετε τό άλάθητον χαί πάντοτε όμιλέϊτε, ΐστασθε χαί δράττετε άπό  
θέσεως άλαθήτου. Κύριοι συνάδελφοι, τό λάθος είναι διά τούς ανθρώ
πους. Δέν άποχλείεται χάποτε χαί σείς νά έχετε διαπράζει λάθη. *Ισως 
είς τήν ύπόθεσιν Μέρτεν εχάματε ένα λάθος είς τήν ζωήν σας χαί τό λ ά 
θος ήτο μοιραΐον. Προτού τελειώσω, χ. συνάδελφοι, θά ήθελον νά είπω  
είς τούς ύπευθύνους. "Ας μή σάς μεθύσουν τά παταγώδη χαί εχχωφαντι- 
χά χειροχροτήματα τών οπαδών σας. Ένωτισθήτε έστω χαί τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν τόν χώδωνα τοΰ χινδύνου πού χρούομεν χαί ημείς μέ  
αγνήν έθνιχήν συνείδησιν χαί μ έ χαθαρά πατριωτιχά χέρια. Έάν εσείς 
άρχήσθε είς μίαν τυπιχήν διχαίωσιν, ημείς σάς παρωθοΰμεν χαί σάς ύπο- 
βοηθούμεν πρός μίαν διχαίωσιν ούσιαστιχήν χ α ί πλήρη, διότι αύτό απαι
τεί συμφέρον τής Πατρίδος μέγα (Ζωηρά χειροχροτήματα εχ τού Κ έ
ντρου χα ί τής άριστεράς)».



Θέμα Χάϊνεμαν καί Πάσσερ

Στήν Σ Τ  Συνεδρίαση τής 15ης Όκτωβρίου 1 9 6 0 69 καί ένώ συζητιό
ταν άκόμη τό θέμα Μέρτεν ό Υπουργός Οικονομικών πληροφόρησε τή 
Βουλή δτι ό Γερμανός βουλευτής καί πρώην Υπουργός Χάϊνεμαν καί ό 
συνεργάτης του Πάσσερ άνήκουν στήν άκρα αριστερά τοΰ Κόμματός 
τους.

Επειδή ό χαρακτηρισμός αυτός δέν βρήκε σύμφωνο τό Γ . Άθανασιά- 
δη-Νόβα, άπάντησε ώς εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, ό χ. Υπουργός τών Οικονομικών όμιλήσας πρό ολί
γου, επληροφόρησε την Βουλήν δτι ό Γερμανός βουλευτής καί πρώην 
Υπουργός κ. Χάϊνεμαν, επίλεκτον μέλος τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος 
τής χώρας, καθώς καί ό συνεργάτης του κ. Πάσσερ, ανήκουν εις τήν 
άκραν άριστεράν τού Κόμματός των καί εύρίσκονται υπό τήν επίδρασιν 
τής Ανατολικής Γερμανίας. Επειδή ό κ. Υπουργός τών Οικονομικών 
είναι αναρμόδιος νά έχη καί νά δίδη υπευθύνους τοιαύτας πληροφορίας 
παρακαλώ νά δηλωθή πρός τήν Βουλήν εκ μέρους τοΰ αρμοδίου κ. 
Υπουργού τών Εξωτερικών άν υΐοθετή ούτος όσα είπεν ό Συνάδελφός 
του καί άν είναι πρός τό γενικώτερον συμφέρον τής χώρας νά άκούωνται 
εις τήν αίθουσαν τοιούτοι χαρακτηρισμοί άφορώντες είς τά εσωτερικά ξέ
νης φίλης καί συμμάχου χώρας».

6 9 . Πρακτικά Βουλής σελ. 105 .



Ερεθίσθηκε ό Καραμανλής

Κατά τή διάρκεια τής ίδιας συνεδριάσεως, ό Πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως Κ. Καραμανλής έρεθίσθηκε άπό τίς εύστοχες απαντήσεις τοΰ Γ . 
Άθανασιάδη-Νόβα καί σέ κάποιο σημείο τής άγορεύσεώς του, σύμφωνα 
μέ τήν άποκάλυψη τοΰ βουλευτή Ε . Άρβανιτάκη γιατί ή φράση άπαλεί- 
φθηκε άπό τά έπίσημα πρακτικά τής προηγούμενης συνεδριάσεως εΐπε: 
«άφήσατε αύτά τά καμώματα...»

Καί ό Άρβανιτάκης στή συνέχεια τής άγόρευσής του διερωτήθηκε: 
«Είναι φράσις αυτή πού μπορεί νά έκστομισθή άπό χείλη πρωθυπουργι- 
κά; Όταν λοιπόν ό Πρωθυπουργός λέγη αύτά, τί θέλει νά λέγουν οί 
βουλευταί;»

Στή συνέχεια, άμέσως μετά τόν Άρβανιτάκη, τό λόγο πήρε ό Γ . Άθα
νασιάδης-Νόβας, ό όποιος απάντησε ώς εξής στό θέμα πού προέκυψε:

«Κατά τήν χθεσινήν άγόρευσίν μου, κ. Πρόεδρε, είχον τήν ατυχίαν 
νά ερεθίσω υπέρ τό δέον τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί ήναγκά- 
σθην μάλιστα νά τοΰ εΐπω, δτι δέν πρέπει νά παίρνη εκείνο τό υφος. 
"Οταν ετελείωσα τήν άγόρευσίν μου, συνάδελφοι μού είπον δτι ό κ. Πρό
εδρος τής Κυβερνήσεως, άπευθυνθείς εις εμέ, ώμίλησεν είς τόν ενικόν 
καί συνώδευσε τήν διακοπήν του μέ μίαν λέξιν τήν όποιαν δέν θά επεθύ- 
μουν νά άναφέρω. Άνέγνωσα τά πρακτικά καί δέν είδον τήν λέξιν εκεί
νην. Αί εφημερίδες δπως άνέγραφαν δτι ή λέξις αυτή έξεστομίσθη υπό 
τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί πρό ολίγου άπό τού βήματος ό 
συνάδελφος κ. Άρβανιτάκις έβεβαίωσε τό αύτό πράγμα.

Δέν άνήκει ουτε είς τό ήθος μου, ουτε είς τό υφος μου, ουτε είς τήν 
κοινοβουλευτικήν μου, ουτε είς τήν οικογενειακήν μου πολιτικήν παράδο- 
σιν, τοιούτον φρασεολόγιον. Κ αί ολόκληρος ό βίος μου τό έχει άποδεί- 
ξει. Διά τούτο δέν ήμουν προπαρεσκευασμένος, νά φθάση καί νά είσέλθη 
είς τά ώτα μου τοιαύτη φράσις τού κ. Πρωθυπουργού, άν όντως διέφυγε 
τού έρκους τών όδόντων του. Επειδή δέν τό ήκουσα ό ίδιος καί δέν τό 
άνεύρον είς τά εστενογραφημένα πρακτικά, εύχομαι νά μή είναι άληθές, 
δτι εξεφράσθη όντως.
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Μ έ τοιούτον τρόπον ήμπορεΐ νά απευθύνεται είς τούς συνεργάτας του, 
άλλά όχι είς τούς αντιπάλους του.

Πρόεδρος. Είς τά πρακτικά, δέν αναγράφονται. Επομένως, νομίζω, 
ότι πρέπει νά μή άναφερώμεθα είς όσα έπληροφορήθημεν άπό άλλους ότι 
έλέχθησαν ή όσα ενομίσθη ότι ήκούσθησαν».



Επεισόδιο Άρβανιτάκη -  Κανελλόπουλου.

Στήν έξέλιξη τής Σ Τ  Συνεδρίασης προέκυψε ένα επεισόδιο τού Άρβα- 
νιτάκη μέ τόν Κανελλόπουλο, διότι ό πρώτος ίσχυρίσθηκε «δτι οί "Ελλη
νες αξιωματικοί δέν έκαμαν τό καθήκον των» κατά τόν πόλεμο τοΰ σα
ράντα.

Τό επεισόδιο πήρε τέλος μέ τή διευκρίνηση πού εκαμε ό εκπρόσωπος 
τής Νέας Πολιτικής Κινήσεως Γ . Άθανασιάδης-Νόβας.

Γιά καλύτερη πληροφόρηση αντιγράφουμε ολόκληρη τή στιχομυθία 
τής συζήτησης70. ·

«Π. Κανελλόπουλος (Άντ. Κυβ.) Κύριε Πρόεδρε, δέν εϊχον προσέξει 
κατά τήν άγόρευσιν τού κ. Άρβανιτάκη δτι διετυπώθησαν -ελπίζω άνευ 
προθέσεως- φράσεις αί όποΐαι θίγουν τό Σώ μα τών Ελλήνων αξιωμα
τικών. Είπεν ό κ. Άρβανιτάκης, δτι οί "Ελληνες αξιωματικοί δέν έκαμαν 
τό καθήκον των. Είπε συγκεκριμένως δτι κατά τό διάστημα τής Κ α
τοχής δέν έκαμαν τίποτε άλλο παρά νά ασχολούνται μέ τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών υλικών των αναγκών.

Ή  διατύπωσις ήτο βαρεία καί είναι άντικρυς αντίθετος πρός τήν αλή
θειαν. Πιθανόν ώρισμένοι, ελάχιστοι νά μή έπραξαν τό καθήκον των. 
Άλλά ό μέγας αριθμός τών Ελλήνων αξιωματικών, ό παμμέγιστος αριθ
μός, αφού έγραφε σελίδας δόξης είς τήν Αλβανίαν, έπραξε τό καθήκον 
του είτε είς τήν Μέσην Ανατολήν καί τήν Ιταλίαν, είς τό Έλ Άλαμέϊν 
καί τό Ρίμινι, ώς καί είς τά πελάγη καί τόν αέρα, είτε εδώ είς τήν 
Ελλάδα, είς τά βουνά, ώς καί είς τάς πόλεις, όπου μετεϊχον οί αξιωμα
τικοί μας ώρισμένων οργανώσεων αί όποΐαι ΰινηρέτησαν τήν ύπόθεσιν τής 
νίκης τών Συμμάχων καί τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος κατά τρόπον 
εξαιρέτως αποτελεσματικόν (Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Θά ήθελα νά βεβαιώσω τήν Βουλήν, δτι καί ώρισμένοι ανώτατοι 
αξιωματικοί ή ανώτεροι, οί όποιοι παρέμειναν είς τάς Αθήνας, παρέμει- 
ναν κατόπιν εντολής τής Κυβερνήσεως τού Καΐρου, κατόπιν προσωπικής

7 0 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 109.
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μου εντολής. Πρίν ή αναχωρήσω έξ Ελλάδος είχε καταρτισθή χαί είχεν 
όργανωθή όλόχληρος υπηρεσία πληροφοριών χαί άγώνος ίπ ί κεφαλής 
τής οποίας ήσαν άριστοι αξιωματικοί, εκείνοι οί όποιοι μετά ταϋτα έγέ- 
νοντο Αρχηγοί είτε τοΰ Επιτελείου Εθνικής Άμύνης, είτε τοΰ Γ Ε Σ  
δπως ό Κιτριλάχης, ό Τσαχαλώτος, ό όποιος μετά ταΰτα ήλθεν είς την 
Μ. Ανατολήν χαί έπολέμησεν είς τό Ρίμινι, δπως ό Δόβας χαί δπως 
πολλοί άχόμη άλλοι. "Ολοι αυτοί χατέχοντες ασυρμάτους, χαταρτίσαντες 
όλόχληρα δίχτυα πληροφοριών χαί έν Άθήναις χαί εν Θεσσαλονίκη, 
είργάσθησαν κατά τρόπον λίαν έπιχίνδυνον, εχτεθέντες είς τούς αυτούς 
κινδύνους είς τούς όποιους έξετέθησαν δσοι ήγωνίσθησαν είς τά πεδία 
τών μαχών είτε τοΰ εξωτερικού, είτε τών βουνών. Επομένως χρειάζεται 
κάποια προσοχή είς τήν διατύπωσιν γνώμης περί τής δράσεως καί τοΰ 
ήθους τών Ελλήνων αξιωματικών. Δεν χρειάζεται καν προσοχή. Χρειά
ζεται θαυμασμός. Δέν χρειάζεται χάν έπιφυλάξις είς τήν χρίσιν μας περί 
αυτών. Χρειάζεται βαθύτατος σεβασμός χαί θαυμασμός απεριόριστος 
(Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Ε. Άρβανιτάκης. Χαίρω, κ. Πρόεδρε, διότι ό σεβαστός μου Αντιπρό
εδρος Κυβερνήσεως, έθεσε τό ζήτημα. Διότι εγώ προηγουμένως εϊχον 
δηλώσει άπό τοΰ Βήματος, δτι ή συντριπτική πλειοφηφία τού Ελληνικού 
Λαού έπραξε τό εθνικόν της καθήκον κατά τάς κρίσιμους εχείνας στιγ- 
μάς. Κ αί δέν νομίζω, δτι οί "Ελληνες αξιωματικοί δέν αποτελούν τόν 
Ελληνικόν Λαόν. Τό δτι δμως υπήρξε μεγαλυτέρα αναλογία -διά νά δι
ευκρινίσω- τών αξιωματικών οί όποιοι δέν έπραξαν τό καθήκον των 
είναι γεγονός χαί τό θεωρώ ώς τοιοΰτον.

Δ. Ίατρίδης. Έάν δέν αναφέρετε όνομαστιχώς, τότε εϊσθε συκοφά
ντης.

Τινές βουλευταί. νΟχι ονόματα.
Πρόεδρος. Αφήστε παρακαλώ τά όνομαστιχώς.
Ε. Άρβανιτάκης. Τότε παρακαλώ χ. Πρόεδρε, νά άναχαλέση ό χ. 

Ίατρίδης, διότι άλλως πρέπει νά απαντήσω. Ή  Κυβέρνησις χαί τό Προ- 
εδρεϊον μού λέγουν νά μή αναφέρω ονόματα. Συνεπώς δέν είμαι συκο
φάντης.

Είς βουλευτής. Είναι δυνατόν νά όνομάσητε 10.000 αξιωματικούς;
Ε . Άρβανιτάκης. Τότε τί θέλετε νά ονομάσω; Ύιτήρξαν "Ελληνες 

αξιωματικοί οί όποιοι αυτήν τήν στιγμήν κυκλοφορούν ελεύθεροι είς τήν 
Θεσσαλονίκην χαί είναι πρός ίντροπήν τού Έθνους καί οί όποιοι εντύθη- 
χαν μέ Γερμανικήν στολήν χαί έβοήθησαν τά Γερμανικά στρατεύματα 
υποχωρούντα.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έκ μέρους τής Νέας Πολιτικής Κινήσεως 
οφείλω νά δηλώσω έπί τής έγερθείσης παρεξηγήσεως ώρισμένης φράσε- 
ως τοΰ κ. Άρβανιτάκη, δτι συμφωνούμεν άνεπιφυλάκτως μέ τάς δηλώ
σεις τοΰ κ. Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, γνωρίζοντες καί 
διαπιστοΰντες δτι ό Εθνικός Στρατός έν τώ συνόλω του εστάθη πάντοτε 
εις τό υφος τής 'ιεράς αποστολής του, τό δέ Σώ μα τών Ελλήνων Αξιω
ματικών άπετέλεσε κατά τήν κατοχήν τό στέλεχος τής ηθικής άντιστάσε- 
ως τοΰ Έθνους καί τό νεύρον τής εμπράκτου άντιδράσεώς του κατά τών 
κατακτητών (Χειροκροτήματα)».



Έπερώτηση γιά τόν εκλογικό Νόμο

Στή 16η Συνεδρίαση τής 11ης Νοεμβρίου 196071, συζητήθηκε έπερώ
τηση τής Νέας Πολιτικής Κίνησης πού άπευθυνόταν πρός τόν Πρόεδρο 
τής Κυβερνήσεως καί τόν Υπουργό Εσωτερικών μέ θέμα «γιατί άφησαν 
εκκρεμές μέχρι σήμερον τό θέμα τοΰ έκλογικοΰ νόμου, ενώ τό υπέρτατον 
συμφέρον τής Χώρας έπέβαλε τήν έγκαιρον ψήφισιν νέου, δικαίου καί 
άντιπολωτικοΰ έκλογικοΰ Νόμου».

Παίρνοντας πρώτος τό λόγο ό Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τής 
Ν .Π .Κ . Γ . Άθανασιάδης-Νόβας είπε:

«Κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω δτι μετά την προηγηθεϊσαν θύελλαν θά 
έπαχολουθήση, ώς συμβαίνει χαί εις τούς φυσικούς νόμους ή γαλήνη 
εκείνη μέ τήν όποιαν πρέπει νά συζητήσωμεν τό θέμα τοΰ εκλογικού νό
μου. Ή  Νέα Πολιτική Κίνησις είχε τονίσει στήν προγραμματική της 
διακήρυξι δτι ή κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία διέρχεται κρίσιν καί δι ’ 
άλλους μέν λόγους, κυρίως δμως διότι “χαθιερώθη ή ανήθικος τακτική 
τής φηφίσεως εις παραμονάς εκλογών εκβιαστικών εκλογικών νόμων, 
πρός όφελος τού χυβερνώντος κόμματος. Αναπόφευκτος τούτου συνέπεια 
υπήρξεν ή αδυναμία συγκροτήσεως βιωσίμων κομμάτων, ή άποσύνθεσις 
τής δημοσίας ζωής χαί ή είσοδος τής Χώρας εις πολιτικήν ανωμαλίαν”.

Καί διότι: “έν όνόματι αδιαλλάκτου δήθεν εθνιχοφροσύνης, έχαλκεύθη 
συνειδητώς ή πόλωσις. Χάριν τής παντί τρόπω διατηρήσεως τής εξου
σίας, δέν έδίστασε τό χυβερνών κόμμα νά ένισχύση τήν άκραν Άριστε- 
ράν, θέτον τόν Λαόν πρό τοΰ άπαραδέχτου διλήμματος τής επιλογής με
ταξύ τής σημερινής Κυβερνήσεως καί τής ΕΔ Α . Ή  πολιτική δμως αυτη 
υπονομεύει τά θεμέλια τού πολιτειακού χαί κοινωνικού καθεστώτος.

Ή  συζητουμένη επερώτησίς μας είναι άπότοχος τών προγραμματικών 
μας εκείνων δηλώσεων. Δέν αποβλέπει εις τήν έχμαίευσιν άπόφε ενός 
ώρισμένου εκλογικού συστήματος. Αποβλέπει εις τήν διαπίστωσιν τής

71 . α. Πρακτικά τής Βουλής, σελ. 3 6 3 , 3 6 4 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 7 .  
β. Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 , καί 4 5 7 .
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υψίστης άνάγχης -ανάγκης αυτόχρημα έθνικής- όπως διά κοινής συναι- 
σθήσεως τών πολιτικών μας ευθυνών καί διά εύρείας κατά συνέπειαν συ- 
νεννοήσεως προβώμεν είς τόν έγκαιρον καταρτισμόν εντίμου εκλογικού 
νόμου, άνταποκρινομένου είς τάς παρούσας κρίσιμους περιστάσεις τής 
Πολιτείας μας. Έάν έπί τής βάσεως αυτής εΰρεθώμεν σύμφωνοι, ότι δη
λαδή πρέπει νά καθιερωθή εγκαίρως τίμιον εκλογικόν σύστημα, όσον 
ενεστιν εύρυτέρας αποδοχής, τό όποιον, χωρίς βασικάς αντιρρήσεις, νά 
ίσχύση επί πολλάς περιόδους, τότε ευκολον είναι νά προχωρήσωμεν πε
ραιτέρω είς τόν καθορισμόν τής μορφής καί τών λεπτομερειών τοΰ συ
στήματος. Εκείνο πού θά μάς ίκανοποιήση βαθέως, αν άποτελέση τό συ
μπέρασμα τής άρχομένης συζητήσεως, είναι τό νά άποσκυβαλισθή διά 
παντός ή απαράδεκτος τακτική τής φηφίσεως, είς παραμονάς εκλογών, 
βιαστικών καί εκβιαστικών νόμων. Διότι τοιαύτης φύσεως νόμοι συνθλί
βουν τάς πολιτικάς ιδεολογίας, καθιστούν αδύνατον τήν δημιουργίαν 
κομμάτων αρχών, νοθεύουν τό λαϊκόν φρόνημα, άναδεικνύουν κυβερνή
σεις ελαττωματικάς -κά θ ’ ό μειοφηφούσας ούσιαστικώς-, εξαθλιώνουν 
τόν δημόσιον βίον καί φθείρουν τό δημοκρατικόν πολίτευμα.

Ημείς οί προερχόμενοι εκ τού Δημοκρατικού Κέντρου έχομεν είς τό 
ενεργητικόν μας -εκεί ας τό τοποθετήσω- ότι είς παραμονάς επίσης 
εκλογών, τό 1952, έφηφίσαμεν τό πλειοψηφικόν σύστημα, έν πλήρει επι- 
γνώσει ότι τούτο θά ώδήγει εις εκλογικήν συντριβήν μας. Ενθυμούμαι, 
μάλιστα, ότι μετά τάς εκλογάς εκείνας είχεν έπισκεφθή τάς Αθήνας ό 
τότε Πρωθυπουργός τής Ιταλίας αείμνηστος Ντέ-Γκάσπερι. Είς μίαν 8ε- 
ξίωσιν μέ πήρε ιδιαιτέρως καί μέ έρώτησεν έκπληκτος: “Επειδή καί εγώ 
θά κάμω σέ λίγο εκλογές, δέν μοΰ λέτε, παρακαλώ, πώς συνέβη νά ψη
φίσετε εκλογικό νόμο, πού έφερε πανίσχυρο τόν αντίπαλό σ ας;” Τού 
άπήντησα ότι ό νόμος έκείνος ώφείλετο στήν Ιπποτική συμφωνία τών δύο 
στρατηγών, πού άρχήγευαν τότε στά δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα.

Γ . Παπανδρέου. Πλάνη προβλέψεως έκ μέρους τού Αρχηγού.
Κ. Τσιγάρας. Άπαίτησις τών Αμερικανών ήτο νά μήν ακούεται ή 

φωνή τής Ε .Δ .Α .
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Θά μακρυγορούσε κανείς έάν ήθελε νά άνα- 

διφήση τό όλον θέμα καί νά διηγηθή τάς διαφόρους φάσεις του.
Ν. Μπακόπουλος. Πάντως δέν ήτο έν γνώσει τής συντριβής μας. 

Δέν προεβλέπαμεν τήν συντριβήν μας. Προεβλέπαμεν νίκην.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε συνάδελφε, εΐχον τήν τιμήν νά είμαι 

Υπουργός τής Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί ίκατοντάκις είς τόν αεί
μνηστον Πλαστήραν, έρωτηθείς κατ’ ιδίαν, τού είπον: “Μήν τό συζη-
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τεΐτε, Αρχηγέ. Είναι χίλια τά έχατόν βέβαιον δτι έάν δώσωμεν τό πλει
οψηφικόν σύστημα, πού απαιτεί ό Συναγερμός, θά συμπληρώσωμεν την 
ήτταν μας χαί ό Συναγερμός θά ΰπερβή τούς 200  βουλευτάς”.

Ν. Μπακόπουλος. Άπό ημάς κανείς δέν τό έπερίμενεν αυτό.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ό  αείμνηστος Πλαστήρας, λεβέντης ώς ήτο 

χαί ήρως, έστριβε τό μουστάκι χαί μοΰ έλεγε: “Βρέ Γιώργο χαί αυτό νά 
γίνη τήν άλλην τετραετίαν θά έλθωμεν πανίσχυροι. Κ αί δέν άπεκλείετο 
τούτο εάν ίπιζούσαν χαί χονταροχτυποΰντο έκ νέου οί δύο Αρχηγοί, εις 
προσεχείς εχλογάς.

Γ . Παπανδρέου. Έστριβε τό μουστάκι, βέβαιος χαί διά τήν άμεσον 
νίκην.

Ν. Μπακόπουλος Είς τόν Παπάγον έλεγε: “Πές ποιον σύστημα 
εκλογής θέλεις διά νά σέ συντρίψω”. Κ αί συνετρίβημεν ημείς.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πραγματιχώς μέ τήν πίστιν, τόν ενθουσια
σμόν χαί την λεβεντιά, ή όποία τόν διέχρινε, έπίστευεν δτι θά έφέραμεν 
230 βουλευτάς. Τόν είχον έπισχεφθή χαί είς Παρισίους όλίγας εβδομά
δας πρό τού θανάτου του χαί μοΰ έπανέλαβε τήν ιδίαν αισιοδοξίαν.

Άλλά, κύριοι Συνάδελφοι, 6 εκλογικός νόμος δέν πρέπει νά είναι 
προϊόν οΰτε συμφεροντολογικής άλχημίας οΰτε Ιπποτιχής γενναιότητος, 
οΰτε παράτολμου λεβαντιάς. Πρέπει νά είναι προϊόν πολιτικής σχέψεως 
χαί προσεχτικής μελέτης, έάν θέλωμεν, διά τών άναβαπτίσεων είς τήν 
χολυμβήθραν τής λαϊκής κυριαρχίας νά άποχτήσωμεν χαί ημείς κάποτε 
όχι έφημέρους πλειοψηφίας άλλά μακρόβια πολιτικά Κόμματα Αρχών, 
πού μόνον αυτά θά έξυγιάνουν χαί θά έξυψώσουν τόν δημόσιον βίον μας. 
Κ αί ό νόμος τοΰ 1952 άπέδωσεν ίσχυροτάτην πλειοψηφίαν, άλλά δέν 
άπέδωσεν άποχρυστάλλωσιν. Ή  πλειοψηφία διεσπάσθη συντόμως, ό Συ
ναγερμός χατεποντίσθη χαί έλησμονήθη άπό τούς οπαδούς του έξ ολο
κλήρου. Έάν διετηρήθη ή πλειοψηφία τής Δεξιάς, υπό άλλον τίτλον, 
τούτο οφείλεται είς γνωστούς λόγους.

Καί ή σημερινή σας πλειοψηφία, κύριοι Συνάδελφοι, δέν θέλω νά σάς 
θίξω, άλλά δέν δύναμαι χαί νά παραλείψω τήν διαπίστωσιν, μπορεί ν’ 
αποτελεί παράταξιν, άλλά δέν αποτελεί Κόμμα Αρχών. Ό  κύριος συνε
κτικός δεσμός σας είναι ή Εξουσία. Κ αί μόνον δταν θά τήν χάσετε, τό
τε θά δοκιμασθή ή κομματική σας συνοχή. Τότε θά χαλυβδωθή ή ιδεο
λογική σας πίστις, άν όντως έχετε αποκτήσει ψυχήν πολιτικού κόμματος 
ενιαίου. Έγώ τά εΰχομαι καί τά δύο πρός τό καλόν τού Τόπου. Κ αί νά 
φύγετε, δηλαδή, ταχέως άπό τήν Εξουσίαν καί νά διατηρήσετε έπί μα- 
κρά έτη τήν πολιτικήν σας συνοχήν, όργανούμενοι είς Κόμμα Συντηρη
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τικών Αρχών. Διότι Συντηρητικοί είσθε. "Οπως εΐμεθα ήμεΐς Προοδευ
τικοί υπό την εύρυτάτην έννοιαν.

"Ας έπανέλθωμεν είς τό θέμα:
Άξιούμεν σήμερον έγκαιρον καί έντιμον εκλογικόν νόμον, όχι διά νά 

έξυπηρετηθή κανένα συγκεκριμένον πολιτικόν συμφέρον τής παρατάξεώς 
μας, άλλά διά νά έξυπηρετηθή τό γενικόν συμφέρον τής Πατρίδος καί 
μόνον.

Κύριοι βουλευταί, διά νά διατηρηθή ή συζήτησις είς όρια αντικειμενι
κά καί είς επίπεδον περιοπής, πρέπει ευθύς έξ αρχής νά όμολογηθή ότι 
σύστημα εκλογικόν ιδανικόν, απολύτως δίκαιον καί παγκοίνως άσπα- 
στόν, δέν είναι, όντως, δυνατόν νά ύπάρξη. Πιστή καί άκριβής άπεικόνι- 
σις τής λαϊκής βουλήσεως, πανομοιότυπος φωτογράφησις τής κοινής 
γνώμης, είναι αδύνατον νά έπιτευχθή. Ή  άντιπροσώπευσις μόνον κατά 
πλάσμα είναι εφικτή. Άλλά τό πλάσμα τούτο δέον νά είναι τίμιον καί 
άνόθευτον. Δέον νά είναι πλάσμα καί όχι έκτρωμα.

Καθώς γνωρίζετε, καλύτερον εμού, τό αντιπροσωπευτικόν σύστημα 
πολιτικής διοικήσεως είναι προϊόν τών τελευταίων δύο αιώνων. Ή  
αρχαία Δημοκρατία τόσον τής Ελληνικής, όσον καί τής Ρωμαϊκής 
ακμής, ήτο άμεσος, μέ απ ’ ευθείας συμμετοχήν τού λαού είς τά κυβερ
νητικά πράγματα. "Ας ένθυμηθώμεν ότι εδώ στήν Ελλάδα ή έκφρασις 
τής πολιτικής Αρχής ήτο άπό τούς Όμηρικούς ετι χρόνους δημοκρατική. 
"Ας ένθυμηθώμεν καί τήν γειτονικήν μας Εκκλησίαν τοΰ Δήμου. Έδώ  
πλησίον είς τόν λόφον τής Πνυκός, ή Εκκλησία τοΰ Δήμου συνεδρίαζε 
καθ’ έκάστην καί ό κάθε πολίτης είχε τό δικαίωμα νά λάβη τόν λόγον 
καί νά εκφράση τάς γνώμας του.

“Τίς άγορεύειν βούλεται!”.
Ακόμη καί είς τήν θεωρίαν τοΰ Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, ενός εκ τών Πα- 

τριαρχών τής νεωτέρας Δημοκρατίας, ή έννοιά της ήτο κλασσική, ήτο 
άμεσος. Ό  Ρουσσώ, καθώς ξέρετε, έδογμάτιζεν ότι ή λαϊκή κυριαρχία 
δέν δύναται νά έκπροσωπηθή, διότι πάσα έκπροσώπησις άποτελεϊ είς τήν 
πραγματικότητα ένα είδος άποξενώσεως.

Τής άντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας πατήρ μέν υπήρξε τό μέγεθος 
τών πολιτειών,τό πλήθος τών πολιτών, μήτηρ δέ ή κατάργησις τής δου
λείας. Πώς θά εχωροΰσεν ή Πνύξ τάς εκατοντάδας χιλιάδας, τά εκα
τομμύρια τών πολιτών, καί πώς, άφού δέν υπήρχαν πλέον δούλοι, θά 
άφηναν κάθε ημέραν οί πολΐται τάς εργασίας των διά νά άσχοληθοΰν μέ 
τά κοινά;

"Ετσι έφευρέθησαν έξ ανάγκης οί άντιπρόσωποι καί έτσι έχαλκεύθησαν
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έξ  ανάγκης τά έχλογικά συστήματα. Λιτά, λακωνικά, εκφραστικά περι
γράφει τήν μετάβασιν εις πρόσφατον σύγγραμμά του ό Γάλλος καθηγη
τής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου κ. Μωρίς Ντυβερζέ. “0  αγών υπέρ 
τών δημοκρατικών ιδεωδών, γράφει, συγχέεται εφεξής μ έ τόν αγώνα 
υπέρ τοΰ δικαιώματος τής φήφου. Δημοκρατία κα ί έκλογαί εύρίσκονται 
βαθειά συνδεδεμέναι είς τήν πράξιν, πολύ πιό βαθειά α π ’ δ,τι είναι στούς 
θεωρητικούς των δεσμούς”. Κ ατά  τήν έξέλιξιν, ή ιδέα τής Δημοκρατίας 
έθεωρήθη συνώνυμος μέ τήν ιδέαν τοΰ φιλελευθέρου καθεστώτος, συνε- 
ταυτίσθη μ έ τήν εκλογικήν ελευθερίαν.

Είς τάς Δημοκρατίας Δυτικού τύπου, λυδία λίθος τής γνησιότητάς 
των είναι ή εκλογική λειτουργία. “Αί έκλογαί, γράφει ό Ντυβερζέ, πα
ρουσιάζονται κ α τ ’ αυτόν τόν τρόπον ώς τό βασικόν μέσον διατηρήσεως 
ενός καθεστώτος δημοκρατικού, υπό τήν σημερινήν έννοιαν τοΰ δρου».

Αναμφισβήτητος είναι ή βασική αξία τών έκλογών είς τήν ζωήν τών 
Δημοκρατιών χα ί ανάλογος ή σημασία τοΰ έκλογικού νόμου. "Ας μή θε- 
ωρηθή ώς υπερβολή αν ύποστηριχθή δτι άπό τήν φυσιολογικήν έκλογι- 
κήν λειτουργίαν έξαρτάται κατά μέγα μέρος ή ομαλή λειτουργία δλου 
τοΰ πολιτειακού οργανισμού.

Ή  πράξις τών τελευταίων αιώνων μάς διδάσκει, δτι δπου έπαγιώθη- 
σαν βασικοί θεσμοί, ένας έχ τών όποιων είναι χαί ό έχλογιχός νόμος, 
έχει μόνον ό Κοινοβουλευτισμός ήνθισε κα ί ανθεί, έκαρποφόρησε κα ί  
καρποφορεί πλουσιοπαρόχως, υπέρ τής χώ ρας κ α ί τοΰ λαού.

Π αρ ’ ήμΐν, έπειτα άπό τέσσαρες αιώνες δουλείας, άπό τά πρώτα ακό
μη χρόνια τής άπελευθερώσεως, διά λόγους φυσικούς, άναποτρέπτους, 
τό πλάσμα τής λαϊκής έκπροσωπήσεως μετεβλήθη είς έκτρωμα, μέσα είς 
τά κοχλάζοντα πάθη κα ί τά μαινόμενα συμφέροντα.

Χαρακτηριστικόν είναι δτι οι αντιπρόσωποι ή “παραστάται ”, δπως 
τούς έλεγαν τότε, τής Α' έν Έπιδαύρω Συνελεύσεως τό 1822, είχαν 
έκλεγή χωρίς νά ύπάρχη κάν έκλογικός νόμος ώ σεί δ ι ’ άμώμου συλλή- 
φεως! Ά λλά τ ί σημασίαν είχαν τότε οί τύποι πρό τής υπέροχου ουσίας, 
τήν οποίαν έξέφραζε τό γεγονός δτι μετά τόσους αιώνας δουλείας συνήρ- 
χετο έπ ί τό αύτό ή πρώτη έλευθέρα συνέλευσις τών Ελλήνων ώς 
Έθνους! Τά αυθόρμητα δάκρυα χαράς κα ί άγαλλιάσεως, μ έ τά όποια οί 
αντιπρόσωποι κατησπάζοντο άλλήλους, έπεκύρωσαν αύθεντιχώς τήν 
έχλογήν των κα ί καθηγίαζαν τούς τίτλους των.

Έ πειτα  έπηκολούθησεν βροχή έκλογικών νόμων, ό πρώτος τών όποι
ων, καθιερώσας καθολικήν κ α ί έμμεσον ψηφοφορίαν ύπήρξεν ό τής Β' έν 
Ά στρει Συνελεύσεως τό 1823. Έπηκολούθησαν ό τής Γ  έν Τροιζήνι
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Έθν. συνελεύσεως τό 1826, τό “Ψήφισμα περί Εκλογών τοΰ Πανελλη
νίου” τό 1828 έπί Καποδίστρια. Κατόπιν τών εν Ά ργει Δ' χαί Ε  Εθνο
συνελεύσεων τό 1829 χαί 1831. Ακολούθως, έπί “Οθωνος, ό μή έφαρ- 
μοσθείς έχλογιχός νόμος τοΰ 1833. Κ α ί τέλος, μετά τήν άπόχτησιν τοΰ 
Συντάγματος, ό έχλογιχός νόμος τής 15 Μαρτίου 1844, όστις καθιέρω
νε τήν έπαρχιαχήν περιφέρειαν χ α ί τήν άμεσον διά ψηφοδελτίου έχλογήν.

Άλλά αί έχλογαί έχεϊναι δλαι, καθ ’ δλην τήν διάρκειαν τής συνταγ
ματικής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, ήσαν παρωδία έχλογών, άπετέλουν 
πραγματικόν δργιον, διεξήγοντο διά πυρός χαί σιδήρου, έξηλέγχοντο δέ 
κατά τόν πλέον, μέχρις αναίδειας, αυθαίρετον τρόπον. Αί κάλπαι συνε- 
τρίβοντο κα ί παρεβιάζοντο, άλ λ ’ ή άπόφασις τοΰ Εκλογοδικείου έβεβαί- 
ου δτι έπρόκειτο περί απλής “συστολής τών σανίδων”. Αί σφραγίδες κα- 
τεστρέφοντο όλοσχερώς κα ί δμως έβεβαιοΰτο δτι συνέβη “τυχαία σύντρι- 
φις”. Αναπολώ περιστατικόν τής έποχής έκείνης άπό τά έκλογικά χρο
νικά τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος Ναυπακτίας.

Είχεν έκλεγή βουλευτής αυτής ό ηρωικός αγωνιστής τοΰ 1821 Ιω άν
νης Φαρμάχης. Α λλά δέν ήτο φίλος τής Κυβερνήσεως Κωλέττη. Κ α ί  
ήχυρώθη ή έκλογή του έπί τή βάσει ένστάσεως δτι ύπήρχεν είς τά Δη
μοτολόγια τής Ε παρχίας έγγεγραμμένος κα ί άλλος τις Ιωάννης Φαρμά
χης, ό όποιος δέν είχε κάν υποβάλει υποψηφιότητα! Κ α ί έχρίθη δτι οί 
ψήφοι πού έλαβεν ό υποψήφιος Ιωάννης Φαρμάχης άνήκον χατά ένα μέ
ρος, είς τόν άλλον συνώνυμόν του I. Φαρμάχην χ α ί άς μή ήτο κάν υπο
ψήφιος!

Μέ παρόμοια δικαιολογητικά εϊχον άκυρωθή χαί πολλαί άλλαι έχλογαί.
Έ χομεν κατόπιν, μετά τήν μεταπολίτευσιν, τούς έκλογικούς νόμους 

τού 1864, τήν πρότασιν νόμου Κουμουνδούρου τό 1871 “περί εισαγωγής 
τού αναλογικού συστήματος”. Ό  Νόμος τοΰ 1877 είναι ό πρώτος πού 
έξησφάλισεν έλευθέρας έχλογάς κα ί διχαστικήν έξέλεγξιν αυτών. Ό  Ν ό
μος τού Τριχούπη τού 1886 είσήγαγε τήν εύρεϊαν έχλογιχήν περιφέρειαν. 
Ό  Δηλιγιάννης τό 1890 έπανέφερε τήν στενήν περιφέρειαν, τήν όποιαν 
διετήρησεν χαί ό νόμος τού ίδίου τό 1895. Ό  νόμος τού Γ . Θεοτόχη τό 
1906 έπανέφερε τήν εύρεϊαν περιφέρειαν, τήν όποιαν διετήρησεν χαί ό νό
μος τοΰ Μαυρομιχάλη τό 1909.

Ή  μεταγενεστέρα περίοδος μάς είναι σχεδόν σύγχρονος κα ί δλοι ένθυ- 
μούμεθα τά έκλογικά της χρονικά, τά όποια άπό άπόψεως συχνής μετα
βολής έκλογιχοΰ συστήματος είναι παρόμοια μ έ  τά  προγενέστερα.

Ανέτρεζα είς τήν έχλογιχήν μας ιστορίαν διά νά συναγάγω τό συμπέ
ρασμα δτι μάς βαρύνει κακή κληρονομιά. "Ολαι σχεδόν α ί κυβερνήσεις,
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χαλαί χ α ί χαχαί, ήθέλησαν ευμετάβλητου τόν έχλογιχόν νόμον, διά νά 
τόν χρησιμοποιούν, σχεδόν πάντοτε, ώς δπλον έπικρατήσεώς των, άνα- 
λόγως τών ειδικών προεκλογικών συνθηκών χαί συμφερόντων των. Δέν 
είναι κατά  συνέπειαν, άπορον διατί δέν χατορθώσαμεν νά συμπηξωμεν 
κόμματα αρχών, άλλά μόνον προσωποπαγείς έκάστοτε πολιτικάς κατα
στάσεις, α ί όποϊαι αποδίδουν όλιγώτερα ή περισσότερα, άναλόγως τοΰ 
αναστήματος τού αρχηγού. Ε λάχιστα δμως συντελούν είς την διαπαιδα
γώγησή τών πολιτών, είς την άνάπτυξιν σταθερών πολιτικών ιδεών, είς 
τήν όργάνωσιν κομμάτων αρχών κα ί είς τήν στερέωσιν τής Δημοκρατίας 
έπ ί παγίων, πολιτικών βάσεων, αί όποϊαι αποτελούν τάς μόνας σταθεράς 
βάσεις κ α ί τής ηθικής τού λαού άνατάσεως κ α ί τής υλικής αυτού εύημε- 
ρίας.

Άπό τήν αμαρτωλήν μας αυτήν έκλογικήν προϊστορίαν, δέν δύνανται 
βεβαίως νά συναχθούν συμπεράσματα έλαφρυντικά οΰτε δ ι ’ ημάς τούς 
συγχρόνους δλους, οΰτε διά τήν παρούσαν Κυβέρνησιν, πολύ περισσότε
ρον. Αί νέαι συνθήκαι τής ζωής, ή αναμφισβήτητος ώρίμανσις τού 
λαού, οί ποταμοί αιμάτων, μ έ τούς οποίους άνεχτήθη άπό τούς Φασί
στες χαί τούς Ναζίστες ή δημοκρατική ελευθερία, τό γεγονός δτι ή ίδι- 
χή μ ας κοινοβουλευτική δημοκρατία, Δυτικού Τύπου, άποτελεΐ τό παλ
λάδιου τού πολιτικού μας “πιστεύω”.

Γ . Παπανδρέου. Δ ιατί Δυτικού τύπου; Απλώς Δημοκρατία.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Υπάρχει κ α ί άλλος τύπος Δημοκρατίας.
Ν. Μπακόπουλος. Τό πιστεύετε;
Γ . Παπανδρέου. Τό πιστεύουν άλλοι συνάδελφοι. Έ γώ όμιλών άντι- 

κειμενικά χ α ί βάσει επιστημονικών άπόφεων, οφείλω νά εΐπω, δτι χαί 
έχεϊνοι πού δέν πιστεύουν στήν άνατολιχοΰ τύπου δημοκρατίαν, τήν συ
ζητούν χαί τήν ερευνούν.

Επανερχόμενος είς τό θέμα, τονίζω, δτι δσα προανέφερα, κ α ί ιδίως ή 
κοινή μ ας πίστις είς τήν Βασιλευομένην Δημοκρατίαν, μάς επιβάλλουν 
ώς πρώτιστον πολιτικόν μας καθήκον τήν έξασφάλισιν τιμίων και γνη
σίων εκλογών, πρός δσον ένεστι πιστοτέραν εκφρασιν τού λαϊκού φρονή
ματος.

Αί λαϊχαί ροπαί χ α ί τάσεις, τά  λαϊκά ρεύματα ιδεών, πρέπει νά 
έχφράζωνται έλευθέρως, άβιάστως είς τήν Βουλήν. Δέν πρέπει νά άπο- 
φράσσωνται, νά άναχαιτίζωνται, νά συμπιέζωνται. Διότι είναι δυνάμεις 
ζωνταναί, στοιχεία άδάμαστα, άθάνατα. Δέν καταπνίγονται, δέν άποσβέ- 
νυνται. Μ οιραία συνέπεια πάσης άποπείρας στραγγαλισμού των θά είναι, 
άργά ή γρήγορα, ή β ιαία  έκκρηξις.
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Ή  Ν .Π .Κ . προσδιώρισεν άπό καιρού, δτι τό άναγχαιούν σήμερα 
έχλογιχόν σύστημα πρέπει νά είναι άντιπολωτιχόν χαί άντιδιαλυτιχόν.

Έχομεν, χ. συνάδελφοι, πρό ημών μίαν δεδομένην πολιτιχήν πραγ
ματικότητα χαί πρός αυτήν πρέπει νά προσαρμόσωμεν τό έχλογιχόν μας  
σύστημα, εάν θέλωμεν νά ύπηρετήσωμεν τήν χώραν χαί όχι τά χομματι- 
χά μας συμφέροντα.

Ποια είναι ή πολιτιχή μας πραγματιχότης; *Εχομεν Κυβέρνησιν πά- 
σχουσαν εξ  άδυναμίας. Διότι στηρίζεται μέν εις βάθρον πλειοφηφίας 
εντός τής Βουλής, άλλ ’ εχτός αυτής έχει μειοφηφοϋν λαϊκόν έρεισμα. 
Έχομεν Άντιπολίτευσιν πάσχουσαν εξ  άναπηρίας, δχι μόνον λόγω κατα
κερματισμού, άλλά κα ί λόγω πολιτικής άχρηστεύσεως ώρισμένου μέρους 
της.

Α. Μπριλλάκης. "Οχι άχρηστεύσεως.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Προτιμάτε “ά χ ρ η σ ία ς Έ ν  τούτοις ΰφίστα- 

σθε πολιτικήν άχρήστευσιν, έφ’ δσον άποχλείεται νά έλθητε εις τήν εξου
σίαν.

Δέν πρόκειται νά κρίνω αύτήν τήν στιγμήν τήν ιδεολογίαν τής άχρας 
άριστεράς, ουτε νά εξετάσω τά συστατικά τής Δημοκρατίας Ανατολικού 
τύπου. Διαπιστώνω μόνον τήν άναμφισβήτητον θέλησιν τής μεγάλης 
πλειοφηφίας τού Ελληνικού λαού νά χυβερνάται μ έ τήν προσιδιάζουσαν 
είς τάς παραδόσεις του χαί είς τάς επιδιώξεις του, είς τήν δλην του κο
σμοθεωρίαν, νά χυβερνάται, λέγω, μέ Δημοκρατίαν Δυτικού τύπου.

Τούτου δοθέντος, έξεταστέον ποιον είναι τό κεντρικόν νόημα τής Δη
μοκρατίας τού Δυτικού τύπου. Χωρίς άντιλογίαν, τούτο είναι ή άνετος 
δυνατότης ομαλής εναλλαγής κυβερνήσεων. Δημοκρατία Δυτικού τύπου 
μ έ μίαν κ α ί τήν ιδίαν Κυβέρνησιν, διατηρουμένην δ ι ’ εκλογικών ίκάστο- 
τε τεχνασμάτων είς τήν άρχήν ούτε νοείται, ούτε είναι δυνατόν νά βιώση 
κ α ί νά έπιβιώση. Τό έδαφος τής Δημοκρατίας Δυτικού τύπου καλλιερ
γείται κα ί εμπλουτίζεται κα ί άποδίδει όλονέν περισσότερα μόνον διά τού 
συστήματος τής άμειφισποράς. Τά άθέμιτα χημικά λιπάσματα τών εκλο
γικών ταχυδακτυλουργιών τό εκτραχύνουν, τό πτωχαίνουν, τό φθείρουν. 
Τό προπαρασκευάζουν διά νά γίνη άσφοδελός λειμών καταστροφικών δι- 
κτατορικών επιχειρήσεων.

Ύποστηρίζομεν έπιμόνως δτι τό προσεχές, τό εγκαίρως προσεχές, 
εκλογικόν μας σύστημα, πρέπει νά είναι άντιπολωτιχόν. Άλλοίμονον άν 
ή πόλωσις μεταξύ Δεξιάς χαί Άριστεράς, τήν οποίαν ΰπέθαλφε μέχρι 
τούδε ή Κυβέρνησις πρός ίδιον κομματικόν όφελος, συνεχισθή, ενταθή, 
όλοκληρωθή.
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Είναι φύσει αδύνατον νά λειτουργήση τό Δημοκρατικόν μ ας πολίτευ
μ α με δύο αντίπαλα χόμματα, εχ τών οποίων τό ένα θά πιστεύη χαί τό 
άλλο δέν θά πιστεύη είς τήν κοινοβουλευτικήν μας Δημοχρατία. Α πο
κλείεται ή εναλλαγή, διότι τό δεύτερον κόμμα θά είναι αδύνατον νά 
άνέλθη είς τήν εξουσίαν, άφοϋ άνερχόμενον πρόκειται νά άνατρέφη τό 
ίσχϋον πολίτευμα.

Θεωρώ περιττόν νά χρωματίσω ζωηρότερου τήν εικόνα μιας τοιαύτης 
πολώσεως.

Βεβαίως, ή Άντιπολίτευσις τοϋ Δημοκρατικού Κέντρου, καλώς όργα- 
νουμένη, θά ΰπερφαλαγγίση κα ί τήν Δεξιάν κ α ί τήν Άριστεράν είς τρό
πον, ώστε τά δύο κύρια αντίπαλα κόμματα νά παραμείνουν ή Δεξιά κα ί 
τό Κέντρον. Άλλά, κύριοι βουλευταί, ημείς, ώς έχουν σήμερον τά πράγ
ματα, μ έ τήν ΰπαρξιν είς τούς κόλπους τοϋ Κοινοβουλίου κ α ί είς τόν 
στίβον τής πολιτικής ζωής μιας τόσον άξιομάχου Άριστεράς, ημείς, λέ
γω, άμφιβάλλομεν αν κα ί τότε θά συμφέρη είς τήν Χώραν ή συμπύκνω- 
σις τών δημοκρατικών δυνάμεων είς δύο μόνον νομιμόφρονα κόμματα. 
Διότι ό κίνδυνος τής πολώσεως δέν είναι μόνον εκλογικός. Έ χ ει κα ί  
δευτέραν φάσιν. Είναι κ α ί μετεκλογικός. Κ α ί τρίτη δύναμις αν άπομείνη 
ή Αριστερά, δύναται νά άποβή ρυθμίστρια τοΰ πολιτικού βίου. Τούτο, 
όμως δέν ευνοεί τήν όμαλότητα κ α ί τήν διά ταύτης εμπέδωσιν τών ελευ
θέρων θεσμών. Πολύ περισσότερον επικίνδυνος κατάστασις θά δημιουρ- 
γηθή αν συμβή ίχ  τοΰ εκλογικού αποτελέσματος νά υποχρεωθούν είς συ
νεργασίαν τά δύο άλλα κόμματα διά νά δώσουν κυβέρνησιν κα ί άπομείνη 
μόνον ή Αριστερά ώς μόνη άντιπολίτευσις.

Εκλογικοί νόμοι άποβλέποντες είς τήν άνάδειξιν δύο μόνον κομμάτων 
επιτρέπεται νά προτιμηθούν μόνον εκεί όπου δέν έχει συμπυκνωθή σημα
ντική δύναμις τής άκρας Άριστεράς.

Άλλά, εκτός τούτου, ή εγχωρία μας πρόσφατος ιστορία άποδεικνύει 
ότι κ α ί χωρίς τούς κινδύνους πού δημιουργεί ή παρεμβολή τής Άρι
στεράς, ή υπαρξις μόνον δύο κομμάτων δέν προάγει τά πολιτικά μας 
ήθη. Έ χομεν διανύσει μακράν περίοδον δικομματισμού χαί ενθυμούμεθα 
όλοι πόσον συνετέλεσεν είς τό νά όξυνθοϋν τά πάθη, νά διαταραχθή βα- 
θέως ό δημόσιος βίος, νά όπισθοχωρήση ό τόπος, ακόμη δέ κ α ί νά ζη- 
μιωθή βαρέως τό Έθνος.

’Εγώ προσωπικώς, κύριοι συνάδελφοι, μπορώ νά εξομολογηθώ ότι 
πολιτευόμενος ένεργώς επί 35, περίπου, χρόνια, ουδέποτε άνέπνευσα είς 
πολιτικήν ατμόσφαιραν πλέον ήρεμον κα ί ζωογόνον, παρά μόνον επί τών 
ημερών τής Οικουμενικής Κυβερνήσεως τού 1926-1928, οπότε, χάρις
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κυρίως είς δύο πολιτικούς άνδρας υφηλού πατριωτικού αναστήματος, τόν 
Γεώργιον Καφαντάρην κ α ί τόν Ίωάννην Μ  έταξαν, κατεπνίγησαν τά π ά
θη τού παρελθόντος κ α ί συνετελέσθη άπό κοινού πλούσιον υπέρ τών 
κοινών αναδημιουργικόν έργον. “Ας μή λησμονούμεν δτι κ α ί τό 1949 είς 
τήν συνεργασίαν τών παλαιών κομμάτων οφείλεται ή σωτηρία τής Δη
μοκρατίας μας, ανήκει δέ πάς έπαινος είς τόν αείμνηστον Θεμιστοκλήν 
Σοφούλην κα ί είς τόν κ. Κωνσταντίνον Τσαλδάρην.

Π. Κανελλόπουλος (Άντιπρ. Κυβ.)· Ν ά μού έπιτρέφετε μίαν μικράν 
διόρθωσιν; Λυπούμαι, διότι παρεμβαίνω άλλά κ α ί σείς θά συνομολογή
σετε μαζί μου δτι κατά τό πρώτον έτος τής διετίας συνέβαλον κα ί άλλοι 
Αρχηγοί, οί άείμνηστοι Π. Τσαλδάρης, Α. Παπαναστασίου κα ί Α. Μι- 
χαλακόπουλος. Κ α ί εϊχεν ουσιώδη σημασίαν ή συμβολή τοΰ άειμνήστου 
Π. Τσαλδάρη ώς Αρχηγού τού Λαϊκού Κόμματος. Ασφαλώς κα ί τού I. 
Μ εταξά, ό όποιος κα ί παρέμεινε μετά ταύτα εν έτος έχει σημασίαν ή 
συμβολή, άλλά εν πάση περιπτώσει τήν βασικήν άπόφασιν τήν έλαβον 
τότε ό Παναγής Τσαλδάρης, ώς Αρχηγός τού Λαϊκού Κόμματος κα ί οί 
Αρχηγοί τών Δημοκρατικών Κομμάτων, ιδία ό Καφαντάρης ό όποιος 
ή το Αρχηγός τής μεγαλυτέρας μερίδος.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είναι άκριβή δσα είπεν ό κ. Αντιπρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως. Έπιθυμών νά είμαι συνοπτικός παρέλειφα τήν συμμε
τοχήν άρχικώς είς τήν Οικουμενικήν τών άειμνήστων Π. Τσαλδάρη, Α. 
Μιχαλακοπούλου κ α ί Α. Παπαναστασίου, τών όποιων ή συμβολή 
υπήρξεν όντως μεγάλη. Βεβαίως δμως οί Γ.Καφαντάρης κ α ί Ι.Μ εταξάς  
συνεχίσαντες μέχρι τέλους τήν συνεργασίαν έφεραν είς πέρας τό δημιουρ
γικόν έργον τής Οικουμενικής.

Σ . Μερκούρης. Κύριοι συνάδελφοι, έλησμονήσατε τόν δημιουργόν τής 
Οικουμενικής Κυβερνήσεως, ό όποιος υπήρξε τότε ό Γεώργιος Κονδύ- 
λης, ό όποιος άνέτρεφε τήν δικτατορίαν Παγκάλου. Έκάλεσε τούς πολι
τικούς Αρχηγούς είς έπανειλημμένας συναντήσεις έφερεν είς επαφήν τό 
Λαϊκόν Κόμμα τότε μέ τόν άείμνηστον Καφαντάρην κα ί έγένετο ή 
Οικουμενική Κυβέρνησις. Έ φ ’ δσον άνεφέρθητε ίστορικώς, δίκαιον είναι 
νά άναφέρετε κα ί τόν Γεώργιον Κονδύλην πού έδωσε τήν δυνατότητα είς 
τά πολιτικά κόμματα άνατροπής τής δικτατορίας τού Παγκάλου κα ί δη
μιουργίας Οικουμενικής Κυβερνήσεως.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ασφαλώς πολλά θά ήδύνατο νά λεχθούν 
άκόμη, άλλά δέν πρόκειται νά γράφωμεν έδώ ιστορίαν. Θά ήτο παρά- 
λειφις αν είς αυτήν τήν άναδρομήν μου δέν έμνημόνευα έδώ δπως έχω  
καθήκον κ α ί τάς Κυβερνήσεις τού Δημοκρατικού Κέντρου τού 1950-52.



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 29 1

Μολονότι δέν έθεωροΰντο ίσχυραί, έν τούτοις είς περιστάσεις πολύ 
δυσχερεστέρας τών σημερινών, μ έ έλαχιστην πλειοφηφίαν, έν μέσω έρει- 
πίων κ α ί σεισμών, είς οίχονομιχήν έποχήν ισχνών αγελάδων, κατόρθω 
σαν διά τής συνεργασίας νά αποδώσουν έργο δυναμικόν κ α ί νά έξαγά- 
γουν τό Κράτος άπό τό χάος είς τό όποιον είχε περιέλθει.

Γνωρίζω ότι ίσχυραί Κυβερνήσεις θεωρούνται διά τής άπλουστεύσεως 
τών όρων ώς πανάκεια. Δυστυχώς, ή πείρα έχει αποδείξει ότι κάθε 
άλλο παρά πανάκειαν αποτελούν. Τουναντίον απεργάζονται πολλάκις 
αποτόμους κατακρημνίσεις, παρασυρούσας τό πάν, όταν μάλιστα δέν 
εΰρίσχωνται είς πραγματικήν αρμονίαν μ έ τήν πλειοφηφίαν τής κοινής 
γνώμης.

Δέν θέλω νά σάς κουράσω έπ ί πολύ ακόμη, δεδομένου μάλιστα ότι 
θά λάβουν τόν λόγον χαί άλλα έπίλεχτα μέλη τής Ν έας Πολιτικής Κι- 
νήσεως, τά όποια κα ί θά έξονυχίσουν λεπτομερώς τό θέμα.

Συνοφίζων, έπαναλαμβάνω ότι σύστασίς μας έπίμονος είναι νά ληφθή 
έγχαίρως άπόφασις περί χαταρτίσεως έντιμου έχλογιχού νόμου μακράς 
διαρχείας. Ό  νόμος ούτος, διά λόγους έθνιχούς ΰφίστης σχοπιμότητος, 
πρέπει νά άποχλείση πάσαν ιδιαιτέραν εύνοιαν πρός δύο μόνον κόμματα. 
Εγκληματικόν θά είναι νά έξαναγχασθούν οί "Ελληνες νά συνταχθούν είς 
δύο έκλογιχούς λόχους, μ έ μόνην έπιδίωξιν νά ώφεληθή έξ  άντιδράσεως 
ή Κυβέρνησις. Τά έκλογικά μέτωπα αποτελούν νοθεία τού δημοκρατικού 
πολιτεύματος κα ί υποσκάπτουν τήν ηθικήν του εύρωστίαν. Άσύμφορον έξ  
άλλου θά είναι νά δημιουργηθούν τεχνηταί διαιρέσεις τής κοινής γνώ
μης, μ έ συνέπειαν τήν χονιορτοποίησιν τών κοινοβουλευτικών δυνάμεων. 
Άπαράδεκτον, τέλος, είναι νά πραγματοποιηθούν τήν παραμονήν τών 
έχλογών αφύσικοι ενώσεις, λόγω ύφηλών ποσοστών συμμετοχής είς τόν 
κορβανάν τών φήφων.

Όρθώς υποστηρίζεται ότι πλήν τού συστήματος τής Βαϋμάρης, τό 
όποιον, παρά τήν θεωρητικήν του αξίαν, δέν δύναται νά έχη σήμερον πρα
κτικήν έφαρμογήν, όλα τά άλλα συστήματα είναι είδη ένισχυμένης αναλο
γικής. Σημασίαν έχει τό πού θά σταματήση ή ένίσχυσις. Τούτο πρέπει νά 
προσδιορισθή μ έ ακριβή στάθμισιν τών πραγμάτων κα ί μ έ αύστηράν έκτί- 
μησιν τής άναγκαιούσης ύποβοηθήσεως αυτών, πρός τόν μοναδικόν σκο
πόν νά εύοδωθή ή προοδευτική έξέλιξις τού πολιτικού μας βίου.

Κύριοι βουλευταί, πρέπει νά παραδεχθώμεν όλοι ότι ή αστάθεια χ α ί ή 
συνεχής μεταβολή τού έκλογικοΰ συστήματος αποτελεί τήν παγίαν αδυ
ναμίαν τού πολιτικού μας βίου. Σήμερον έχομεν φθάσει, λόγω χ α ί τών 
περιστάσεων, είς τό κορύφωμα τής ανωμαλίας.
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Ό  πολιτικός κόσμος έν τώ συνόλω του πρέπει ν ’ αντιμετώπιση μέ  
φρόνησιν, πρέπει νά μελετήση μ έ περίσκεφιν τό θέμα. "Ας άτενίσωμεν 
τήν αλήθειαν κατά πρόσωπον. Σοβαρός είναι ό κλονισμός τής εμπιστο
σύνης τοΰ λαού πρός τά πολιτικά κόμματα κα ί πρός τά πολιτικά πρόσω
πα. Έ ξ  άλλου, νέαι γενεαί εισβάλλουν είς τόν στίβον μ έ άσβεστον δίφαν 
ιδανικού, μέ άκάθεκτον ορμήν δράσεως. Κ α ί μέ δυσκολίαν, δυστυχώς, 
βιοποριστικής άπασχολήσεως κα ί μελλοντικής έξασφαλίσεως. Έΰρισκόμε- 
θα πρό σοβαρών κοινωνικών ζυμώσεων. Εΰρισκόμεθα πρό σοβαρών πολι
τικών ανακατατάξεων. Ό  πολιτικός κόσμος πρέπει ν ’ άναλάβη μ έ φλέ- 
γουσαν συνείδησιν τάς εύθύνας του. Έάν ημείς μέ τήν ώριμον πείραν μας  
δέν θελήσωμεν ή δέν κατορθώσωμεν νά μορφώσωμεν συγχρονισμένην πο
λιτικήν ζωήν κα ί νά ρυθμίσωμεν σταθερώς τό βήμα τής προόδου, αναπό
φευκτα θά είναι είς τό εγγύς μέλλον τά πλέον παράτολμα άλματα. Κ α ί  
τά άλματα είς τήν πολιτικήν ζωήν σπανίως είναι σωτήρια.

Ό  μέλλων νά φηφισθή, έλπίζομεν δέ τάχιστα, έκλογικός νόμος θά 
απόδειξη έάν έχωμεν σαφή έπίγνωσιν τών ευθυνών μας, έάν έχωμεν 
ειλικρινή πίστιν είς τήν Δημοκρατίαν μας, έάν έχωμεν άδολον άφοσίωσιν 
είς τά συμφέροντα τής Πατρίδος (Χειροκροτήματα)».

Ό π ω ς θά δούμε στή συνέχεια, ή συζήτηση έπεκτάθηκε καί συνεχίστη
κε καί σέ επόμενες συνεδριάσεις.



Παρέμβαση γιά τούς δικηγόρους

Όταν στήν 21η Συνεδρίαση τής 18ης Νοεμβρίου 196072 συζητήθηκε 
εκτός Ημερήσιας Διατάξεως ώς έπεϊγον τό θέμα τών άσκουμένων δικη
γόρων, οί όποιοι δέν προσήλθαν στίς εξετάσεις τους μέ κύριο αίτημα 
δτι, έφόσον άπορριφθοΰν 4 φορές, δέν δύνανται πλέον νά γίνουν δικηγό
ροι, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, ώς Εκπρόσωπος τής Νέας Πολιτικής 
Κίνησης πήρε τό λόγο καί είπε:

«Κύριε Πρόεδρε, δέν νομίζω, ότι είς πάσαν περίπτωσιν εϊσθε ό μόνος 
αρμόδιος νά κρίνετε έάν είμεθα υποχρεωμένοι νά λάβωμεν ή όχι τόν λό
γον. Έ φ ’ όσον έτέθη ένα ζήτημα κα ί ό κ. υπουργός θά άπαντήση, είμε
θα όλοι υποχρεωμένοι νά έκθέσωμεν τάς άπόψεις μας.

Πρόεδρος. Υποχρεωμένοι δέν εϊσθε, δικαιούσθε ίσως, άλλά κα ί έγώ  
έχω ώρισμένα δικαιώματα, κ. Νόβα. Δέν έχετε μόνον εσείς, έχω κα ί 
έγώ καθήκοντα κ α ί δικαιώματα έν τή αιθούση αυτή.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ή θελα, έκ μέρους τής Ν έας Πολιτικής Κι- 
νήσεως, νά τονίσω κα ί έγώ, ότι είναι τόσον εύλογα τά αιτήματα τών 
υποψηφίων δικηγόρων, ώστε παρακαλούμεν όλοι τόν κ. υπουργόν τής 
Δικαιοσύνης κα ί τήν Κυβέρνησιν νά τά μελετήση σοβαρώς κ α ί νά λάβη 
άμέσως μέτρα, διότι τό ζήτημα είναι έπεϊγον κ α ί φλέγον κα ί πρόκειται 
περί κοινωνικών στελεχών τού μέλλοντος, τά όποια πρέπει ή Πατρίς νά 
τά περιβάλη μ έ ιδιαιτέραν φροντίδα κ α ί στοργήν».

7 2 . α. Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 5 6 4 . 
β. Πρακτικά Βουλής σελ. 4 5 6 .



Θλιβερά έκτροπα οικοδόμων

Αντικείμενο τής πρό τής Ημερήσιας Διατάξεως τής ΛΑ' Συνεδριά- 
σεως τής 2ας Δεκεμβρίου 1 9 6 0  συζήτησης, υπήρξε ή ανακοίνωση τής 
Κυβέρνησης γιά τά θλιβερά έκτροπα τών Οικοδόμων Άθηνών-Πειραιώς 
πού συνέβησαν τήν 1 - 1 2 - 6 0  στή διάρκεια τής απεργίας τους.

Μετά τίς άπόψεις τής Κυβερνήσεως πού έκφράσθηκαν άπό τόν 
Υπουργό Εργασίας Α. Δημητράτο καί τόν Ύφ. Εσωτερικών Ε . Καλα- 
ντζή τό λόγο πήρε ό έκπρόσωπος τής Νέας Πολιτικής Κίνησης Γ . Άθα
νασιάδης-Νόβας ό όποιος, διακοπτόμενος άπό τόν Υπουργό, τόν Υφυ
πουργό καί λοιπούς συναδέλφους, σέ μία θυελλώδη καί μακρά συνεδρία
ση, τελικά είπε τά εξής:

«Έκφράζομεν τήν βαθυτάτην λύπην μας διά τά αιματηρά γεγονότα 
τοΰ Εργατικού Κέντρου, τά όποια συνετάραξαν, ώς είναι διαπιστωμένου, 
ευρύτατα, βαθύτατα κ α ί ΰφηλότατα τήν κοινήν γνώμην τής Χώρας, εξα
κολουθούν δέ νά τήν κρατούν έν συγκινήσει, δπως άποδεικνύει ή άποφι- 
νή πολύωρος, μέ πλήθουσα τήν Αίθουσαν μας, συνεδρίασις τοΰ Κοινο
βουλίου, δπως άποδεικνύει κ α ί ή συγκέντρωσις πολυπληθών ακροατών 
εις τά Θεωρεία.

Κύριοι συνάδελφοι, ανήκει, όμολογουμένως, πάσα τιμή εις τά όργανα 
τής τάξεως τά όποια, δπως πολλάκις έπανελήφθη είς τήν Αίθουσαν ταύ- 
την άπόφε, είναι παιδιά τοΰ Λαοΰ κα ί τά όποια έχυσαν μέ προθυμίαν καί 
αύταπάρνησιν τό αίμα των διά νά έπιτελέσουν τό έπιτεταγμένον των 
καθήκον. Ανήκει συγχρόνως, πάσα συμπάθεια κα ί είς τά άλλα θύματα, 
είς τούς εργάτας εκείνους, οί όποιοι, μέ πίστιν αγνήν είς τά συνδικαλι
στικά των δικαιώματα, έχυσαν κα ί έκεΐνοι αίμα, διά νά υπερασπίσουν τά 
δικαιώματά των, λόγω μακρών παρελκύσεων τής ίκανοποιήσεώς των.

Έλέχθη δτι πρέπει νά διατηρήσωμεν ύφηλόν τό ηθικόν τών οργάνων 
τής τάξεως. Εΐμεθα σύμφωνοι. Ά λλά είς ημάς τουλάχιστον δέν είναι δυ
νατόν νά έπιρριφθή ούδεμία αίτίασις, δτι κα ί τό παράπαν διενοήθημεν ή 
συνετελέσαμεν είς τό νά ύποσκαφθή τό ηθικόν τών οργάνων τής τάξεως.
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Ή  Κυβέρνησις είναι εκείνη ή όποία ενσωμάτωσε τό Κράτος εις τό Κ όμ
μα, υποσκάπτει τό ηθικόν τών οργάνων τής τάξεως κα ί δέν τά  αφήνει νά 
είναι είς εκείνο τό ΰφος είς τό όποιον απαιτεί τό "Εθνος.

Κανείς άπό τήν παράταξιν τοΰ Δημοκρατικού Κέντρου δέν είναι δια- 
τεθημένος νά έπιδοκιμάση οιανδήποτε προσχεδιασμένην διατάραξιν τής 
τάξεως κ α ί μάλιστα έάν συμβή νά τήν έχουν υποκινήσει πολιτικά ελατή
ρια.

Ό  κ. Υφυπουργός τών Εσωτερικών μάς άπηύθυνεν έκκλησιν όπως 
άπό κοινού άντιμετωπίσωμεν κοινούς κινδύνους. Δεχόμεθα τήν έκκλησιν 
διά νά τού άπαντήσωμεν δτι θά ήτο περιττόν νά γίνη κ α ί δτι δέν έχομεν 
ανάγκην άπό μαθήματα πατριωτισμού οΰτε άπό μαθήματα άσκήσεως 
κοινωνικής πολιτικής. Διότι έχομεν κ α ί ημείς ένα παρελθόν κ α ί εις τήν 
αίθουσαν αυτήν κα ί είς τά εδώλια εκείνα κ α ί δυνάμεθα νά καυχηθώμεν 
δτι επ ί τών ημερών μας δέν ήτο είς αυτήν τήν οξύτητα κα ί είς αυτόν τόν 
βαθμόν άνεπτυγμένος ό κίνδυνος τού κομμουνισμού, τόν όποιον σείς κα- 
τωρθώσατε νά εξογκώσετε κα ί νά έπαυξήσητε ώστε, νά άποτελή σήμερον 
είς τόν πολιτικόν βίον τής Ελλάδος μίαν μεγάλην άνωμαλίαν. Ούδείς 
δύναται, κ. συνάδελφοι, νά άρνηθή μετά τάς γενομένας διαπιστώσεις δτι 
εξακολουθεί νά υπάρχη βαρεία ευθύνη εις βάρος τής Κυβερνήσεως διότι 
δέν κατώρθωσε νά προλάβη ώς ήτο τό κύριον καθήκον της, τά αιματη
ρά γεγονότα.

Κ α ί νά τά προλάβη πρώτον πολιτικώς διά τής άσκήσεως γενικής, 
πραγματικής, ουσιαστικής, κοινωνικής πολιτικής, μ έ τήν έγκαιρον έν 
προκειμένω Ικανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων τά όποία κ α ί ή ιδία 
ώμολόγησεν δτι ήταν δίκαια. Ν ά προλάβη τέλος κατασταλτικώς μετά  
τάς πληροφορίας μάλιστα, τάς όποιας ή ιδία ώμολόγησεν δτι είχε περί 
όργανουμένης άπό μηνών προκλήσεως ταραχών.

Δέν κατώρθωσε νά τά προλάβη οΰτε τήν τελευταίαν στιγμήν μ έ μίαν 
έγκαιροτέραν κα ί σκοπιμοτέραν διάταξιν τών δυνάμεών της κατά  τήν 
προχθεσινήν ημέραν.

Λυπούμαι, διότι ό κ. Υπουργός τών Εσωτερικών υπήρξε κ α ί τήν 
εσπέραν ταύτην έπιμηθεύς κα ί δχι προμηθεύς κ α ί επομένως άτονος κατά  
τήν γνώμην μας. Μ άς άνέγνωσε μαρτυρικάς καταθέσεις, αί όποϊαι φυσι
κά δέν έχουν τό δικαστικόν κύρος, δέν άποτελούν κα ί τήν πραγματικήν 
άλήθειαν.

Έάν έπί τών λεπτομερειών τής διεξαχθείσης συγκρούσεως άποδίδη 
τόσην σημασίαν ό κ. Υπουργός, κα ί νομίζει δτι πρέπει νά είναι μ έ δλας 
της τάς λεπτομερείας ευρύτατα διαφωτισμένη ή κοινή γνώμη, τότε θά
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έκφράσω τήν διαμαρτυρίαν δτι ή κοινή γνώμη έχει κα ί άλλα όργανα δια- 
φωτίσεως κα ί λυπούμαι διότι κα ί εις τήν περίπτωσιν αυτήν, έπειδή άνε- 
φέρθησαν κα ί φωτογραφίαι διά τήν δημιουργίαν εντυπώσεων, λυπούμαι 
διότι είς τήν άπόκτησιν τών στοιχείων τούτων τά όργανα τής διαφωτί- 
σεως τής κοινής γνώμης τά όποια λόγω τού επαγγέλματος των είναι είς 
πλεονεκτικήν θέσιν νά συλλάβουν τάς λεπτομερείας κα ί νά τάς διατυπώ
σουν πιστότερον δυστυχώς κα ί πάλιν τά  όργανα τού τύπου κατεδιώχθη- 
ααν κα ί έδάρησαν.

Π ολλαί φωτογραφίαι, αί όποΐαι μπορούν νά μάς διαφωτίσουν κατε- 
σχέθησαν κα ί κατεστράφησαν.

Ε. Καλαντζής (Τ φ . Έ σω τ.) Δέν είναι αληθές αυτό τό όποιον λέγετε.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Άνέγνωσα διαμαρτυρίαν ένθικόφρονος εφημε

ρίδας τής όποιας έδάρη ό συντάκτης.
Ε. Καλαντζής (Τ φ . Έ σω τ.). Σ άς  πληροφορώ -διότι αναγνωρίζω είς 

σάς δτι είσθε καλής πίστεως συζητητής, σάς πληροφορώ δτι μόνον άπό  
ένα δημοσιογράφον κατά σύμπτωσιν συντάκτην τής Αυγής, ό όποιος συ- 
νελήφθη εντός τού χώρου τών ταραχών διετυπώθη κατηγορία. Αυτό 
δμως δέν αλλοιώνει τήν πραγματικότητα έάν πράγματι πρόκειται περί 
κακοποιήσεως ή δχι. Ό  έν λόγω δημοσιογράφος ήχθη ένώπιον τής προ- 
ανακρίσεως κα ί υπάρχει ή κατάθεσίς του ή όποια μάλιστα είναι άκρως 
αντικειμενική.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Υφυπουργέ, τών Εσωτερικών, οφείλω 
ώς παλαιός κα ί έγώ δημοσιογράφος, γνωρίζων κα ί τάς δυσχερείας, 
άλλά κ α ί τήν ευθύνην τού έπαγγέλματος αυτού, καθώς κ α ί τάς υπηρε
σίας τάς όποιας προσφέρει, οφείλω έντόνως νά διαμαρτυρηθώ διότι 
άλλεπάλληλα κρούσματα έχουν σημειωθή είς βάρος έργατών τού τύπου 
κα ί αυτά άσφαλώς δέν συντελούν ουτε είς τήν διαλεύκανσιν τών προκυ- 
πτόντων γεγονότων, ουτε είς τήν καλλιέργειαν πολιτικού βίου ομαλού 
κα ί διαφωτισμένου.

Ε. Καλαντζής (Ύφ. Έ σω τ.) Πάντως σάς πληροφορώ δτι δέν συνέβη- 
σαν αύτά.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Εΐπεν ό κ. Υπουργός, δτι είχε κα ί πληροφο
ρίας, τάς όποιας έπιστοποίησεν έκ τών γεγονότων, δτι άλλάζει τό κλίμα, 
διότι έπιθυμεϊ ή άκρα άριστερά νά δημιουργήση άλλαγήν κλίματος. Νομί
ζω, δτι δέν είναι εΰκολον είς ούδεμίαν πολιτικήν παράταζιν κα ί πολύ πε
ρισσότερον δέν είναι εΰκολον είς τήν άκραν άριστεράν μ έ τήν μειοψηφίαν 
τήν όποιαν έκπροσωπεΐ είς τήν χώραν αυτήν έναντι δλων μας δέν είναι 
εΰκολον κατά τό δοκούν νά μεταβάλη τό κλίμα ή άκρα άριστερά.



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 9 7

Αλλαγή τού κλίματος, κα ί οίαδήποτε αλλαγή πρέπει νά έχη έδαφος 
διά νά στηριχθή κ α ί ατμόσφαιραν διά νά άναπτυχθή. Φοβούμαι μήπως 
πράγματι βαίνομεν πρός αλλαγήν τού κλίματος, άλλά δέν οφείλεται 
τούτο είς τάς δολίας προσπάθειας τής άκρας Άριστεράς, άλλά οφείλεται 
είς τά κ α τ ’ ίξακολούθησιν σφάλματα τής Κυβερνήσεως, ή όποία δέν κα- 
τώρθωσε νά άσκήση θετικήν κοινωνικήν πολιτικήν, ή όποία, νά τό παρα- 
δεχθήτε, ξεύρει ώς μέχρι τής στιγμής έχει άποδειχθή, μόνον νά αμύνε
ται κα ί όχι νά επιτίθεται κατά τής άκρας Άριστεράς. Αυτή είναι ή δια
φορά μας τήν όποιαν έτονίσαμεν είς τήν πολιτικήν μας διακήρυξιν, ότι 
δηλαδή ήμεϊς θά άποκτήσωμεν κοινωνικήν πολιτικήν επιτιθέμενοι κ α ί όχι 
αμυνόμενοι. Οίαδήποτε προσπάθεια οικονομικής άναπτύξεως έάν δέν έχη 
παραλλήλως καθωρισμένην σαφώς κοινωνικήν πολιτικήν, ή όποία νά 
άποβλέπη είς άμεσα επιτεύγματα υπέρ τών εργαζομένων τάξεων κα ί γε- 
νικώτερον τού λαού, δέν είναι δυνατόν νά εύδοκιμήση. Ό  κ. Υπουργός 
τής Εργασίας, είναι κ α ί παλαιός μου φίλος κ α ί παλαιός συνεργάτης είς 
τήν δημοσιογραφίαν. Ά πό όσα είς τήν εφημερίδα εκείνην έγραφα, δέν 
πρόκειται νά αναιρέσω ποτέ τίποτα. Δέν ξέρω άν κ α ί ό κ. Υπουργός τής 
Εργασίας τά προσυπογράφει κα ί σήμερον όλα τά άρθρα τά όποια είχε 
δημοσιεύσει είς τήν εφημερίδα εκείνην, τόν “Νέον Κόσμον”. Τόν θεωρώ 
άνθρωπον ικανόν, κα ί έκφράζω τήν απορίαν μου, πώς μ έ τόσην ικανότη
τα κα ί μέ τόσην αναμφισβήτητου αγάπην πρός τόν εργαζόμενον κόσμον, 
μέ τόσην γνώσιν τών ζητημάτων τών εργατικών, μ έ τόσας πληροφορίας, 
α ί όποΐαι ύπήρχον άπό πάσης πλευράς, ότι ή κατάστασις ήτο εκρηκτική, 
πώς δέν κατώρθωσεν, ό ικανότατος αυτός άνθρωπος νά πείση τούς 
εκπροσώπους τής συνδικαλιστικής κινήσεως, ότι δέν τούς εμπαίζει! Δ ιό
τι έχομεν έγγραφα είς τά όποια λέγουν κα ί επαναλαμβάνουν ότι έμπαι- 
ζόμεθα άπό τόν κ. Υπουργόν. Π ώ ς σείς, δέν κατωρθώσατε νά τούς πεί- 
σετε περί τού αντιθέτου. Ν ά τούς πείσετε, δηλαδή, ότι δέν τούς εμπαί
ζετε, άλλά σοβαρώς κα ί είλικρινώς άσχολεΐσθε διά τήν προσεχή ίκανο- 
ποίησιν τών άναγνωρισθέντων ώς δικαίων αιτημάτων. Άτυχώς ή Κυβέρ- 
νησις ακολουθεί κατά κανόνα τήν τακτικήν τής παρελκύσεως κα ί τού 
εκφυλισμού τών ζητημάτων.

Α. Δημητράτος (Τ π . Έ ργ .). Ν ά σάς εΐπω τήν γνώμην μου είς τό 
συγκεκριμένου ερώτημα. Ό  Γενικός Γραμματεύς τής Όμοσπονδίας 
Οικοδόμων, μετά τήν δοθεΐσαν λύσιν, θά έπρεπε νά τερματίση τήν άπερ- 
γιακήν κίνησιν, διότι ήτο γνωστόν, ότι έστερεΐτο σοβαράς επιρροής επί 
τών οικοδόμων εργατών. Μού είπεν όμως ότι επειδή έχει κάμει τήν 
προετοιμασίαν τής συγκεντρώσεως, θά γίνη διά νά άνακοινώση τήν λύσιν
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χαί δέν πρόκειται νά συμβή απολύτως τίποτε χαί δτι έχει την βεβαιότη
τα, δτι δλοι θά πειθαρχήσουν εις αυτόν. Τότε τοϋ είπον τό εξής: ’Εχω  
αντίθετον γνώμην. Ξευρω την επιρροήν σου χαί ξεύρω χ α ί πολύ χαλά  
ποϊαι περίπου δυνάμεις θά σέ περιβάλλουν. Φοβούμαι μήπως χάσης τόν 
έλεγχον τής συγχεντρώσεως. Μ ετά τά θλιβερά γεγονότα ό ίδιος μοΰ 
είπεν, δτι ή διαπίστωσις τήν όποιαν είχα χάμει, ήτο ορθή. Δηλαδή δτι 
θά έχανε τόν έλεγχον τής συγχεντρώσεως.

Κ. Μανιαδάκης. Κύριε Πρόεδρε, επί πέντε ώρας άχούομεν τούς ρή
τορας νά ομιλούν διά τά γεγονότα, τά οποία έλαβον χώραν. Κανείς, 
δμως, δέν μάς είπε περί τής δειγματοληφίας τών συλλήφεων χαί τών 
τραυματισθέντων. Δηλαδή, τί ποσοστόν εξ  αυτών είναι χομμουνισταί, τί 
ποσοστόν οικοδόμοι χ α ί τί ποσοστόν ήσαν ξένα στοιχεία, διά νά ίδωμεν 
ήτο συγχέντρωσις οίχοδόμων ή είχον παρεισφρήσει άλλα στοιχεία, 
άλλων επαγγελμάτων; Οί συλληφθέντες είναι 180 χαί οί τραυματισθέ- 
ντες 80 περίπου. Τ ί ποσοστόν εξ  αυτών αντιπροσωπεύει έχάστη τών κα
τηγοριών πού άνέφερα;

Ε. Καλαντζής (Ύφυπ. Εσωτερικών). Κύριε συνάδελφε, ή θέσις τής 
Κυβερνήσεως, ώς πρός τά έκτροπα, έξηγήθη. Είς τήν συγχέντρωσιν, τό 
ήμισυ τουλάχιστον ήσαν οικοδόμοι χαί τό έτερον ήμισυ ήσαν διαφόρων 
άλλων επαγγελμάτων.

Π. Παπαληγούρας. Αύτό δέν δύνασθε νά τό γνωρίζετε.
Ε. Καλαντζής (Τφυπ. Εσωτερικών). Τό τί δύναμαι νά γνωρίζω 

εγώ, δέν δύνασθε σείς νά τό γνωρίζετε. Θά παρεχάλουν νά μ έ άφήσετε 
νά συμπληρώσω τήν άπάντησιν μου. Μέ εκπλήσσει ό τρόπος, μ έ τόν 
όποιον θέλετε νά μέ διαχόφητε, τήν στιγμήν, χατά τήν όποιαν δίδω 
άπάντησιν είς τό ερώτημα τοΰ χ. Μανιαδάχη. Επαναλαμβάνω, κύριε 
Πρόεδρε, δτι συνελήφθησαν 182. Δέν άναλαμβάνω, βεβαίως, τήν ευθύ
νην τού άριθμοϋ αυτού, διότι πολλοί τών συλληφθέντων άπελύθησαν 
άμέσως. Έχ τών 182, οί 130 ήσαν οικοδόμοι χαί εδήλωσα προηγουμέ
νως, δτι έχ τών χρατηθέντων εξ  αυτών χαί παραπεμφθέντων μ έ κατηγο
ρίαν, τό μεγαλύτερον μέρος είναι χομμουνισταί χα ί 3-4 είναι εκτοπισμέ
νοι άδειούχοι. Άπουσίαζεν ό χ. Μ ανιαδάκης χαί δέν ηχούσε τάς άναχοι- 
νώσεις μου αύτάς.

Κ. Μανιαδάκης. Ή  άπάντησίς σας, δέν μ έ  ικανοποιεί. Είπατε, δτι 
130 ήσαν οικοδόμοι; Οί άλλοι ποιων επαγγελμάτων ήσαν; Χρειάζεται 
τούτο νά διευχρινισθή, διά νά φωτισθή ή Βουλή, ποιοι είχον λάβει μέρος 
είς τήν συγχέντρωσιν.

Ε. Καλαντζής (Τφυπ. Εσωτερικών). Ή σαν διαφόρων έπαγγελμά-
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των, ξένων πρός τό επάγγελμα τοΰ οικοδόμου.
Κ. Μανιαδάκης. Δ ιά νά συλληφθοϋν, θά πή ότι ήσαν μαχητικοί. 

Επίσης διά νά τραυματιστούν, σημαίνει ότι ήσαν είς την πρώτην γραμ
μήν, μαχητικοί.

Ε. Καλαντζής (Τφυπ. Εσωτερικών). Νομίζω, ότι ή άπάντησίς μου 
ΰττήρξε πλήρης κ α ί ώς πρός τό θέμα της ποιότητος τής συγκεντρώσεως 
κα ί ώς πρός τήν κατηγορίαν τών συλληφθέντων κα ί παραπεμφθέντων.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή α ί διακοπαί δημιουρ
γούν περίπλοκους επιπλοκάς, παρακαλώ, όπως μή έπιτρέφητε εις τό 
έξης τοιαυτας. Κύριοι βουλευταί, είναι αληθές, ότι ό κ. υφυπουργός τών 
Εσωτερικών, έδωσεν όφίμως πληροφορίας είς τήν Βουλήν, αί όποίαι θά 
έπρεπεν, ίσως, άπό χθές νά έχουν δοθή. Διότι πρέπει νά όμολογηθή, ότι 
τό χθεσινόν τρίπτυχον τών δηλώσεων τών τριών υπουργών, δέν ύπήρξεν 
ικανοποιητικόν διά τήν κοινήν γνώμην κ α ί νομίζω κα ί διά τόν κ. Πρόε
δρον τής Κυβερνήσεως. Επίσης, ένα άλλο σημεϊον, ύπήρξεν ασαφές. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία, ότι μεταξύ τών συλληφθέντων είναι κα ί τρεις 
άδειούχοι εκτοπισμένοι. Αυτοί είναι οικοδόμοι ή όχι κ α ί πού συνελήφθη- 
σαν;

Β. Έφραιμίδης. Τούς συνέλαβον άπό τούς δρόμους.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ά λλά κύριοι βουλευταί, επανέρχομαι είς τόν 

κ. υπουργόν τής Εργασίας.
Ε . Καλαντζής (Τφυπ. Εσωτερικών). Κύριε συνάδελφε, οί συλληφθέ- 

ντες κομμουνισταί, είναι τών εξής κατηγοριών : (Άναγινώσκει). Δέν 
ένόμιζα, ότι έπρεπε νά καταπονήσω τήν Εθνικήν Αντιπροσωπείαν, άνα- 
φερόμενος είς τάς ιδιότητας αύτών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ά πό τάς ανακοινώσεις σας, μού μένει μ ία  
απορία, ότι διά πρώτην φοράν ακούω ότι έχομεν κομμουνιστάς πολλών 
κατηγοριών. Έ γώ  δέν δύναμαι νά άντιληφθώ αυτήν τήν βαθμολόγησιν 
τών κομμουνιστών. Δέν γνωρίζω κα ί πολλοί συνάδελφοι έδώ μέσα, ώρι- 
σμένοι τών οποίων θά είναι κομμουνισταί, είς ποίαν κατηγορίαν ανή
κουν.

Ε. Καλαντζής (Τφυπ. Εσωτερικών). Έάν δέν εύρεθήτε εντός τού 
στρατώνος, δέν δύνασθε νά έχετε σαφή άντίληφιν επί τών διαφόρων κα
τηγοριών τής Γ ,  τής Β', κλπ. Οί δεκανείς, οί λοχίαι κ α ί οί έπιλοχίαι, 
σάς είναι γνωστοί, διότι άν σείς δέν ανήκατε προσωπικώς, είς τινα εξ  
αύτών τών βαθμών, όμως συνυπηρετήσατε μ ετ ’ αύτών. Επειδή όμως, 
δέν είσήλθατε είς τούς στρατώνας τών κομμουνιστών δέν γνωρίζετε τάς 
διαβαθμίσεις των.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Επανέρχομαι κα ί εις τά λεχθέντα υπό τού κ. 
υπουργού τής Εργασίας. Έγένετο πολύ συζήτησις διά τό ζήτημα τής 
ώρας κατά τήν οποίαν τόν έπεσκέφθησαν οί εργάται κα ί τό Προεδρεϊον 
των. Δεν νομίζω δτι αυτό έχει πολλήν σημασίαν. Σημασίαν δέν έχει ή 
ώρα τής κατά τήν έκκρηξιν τών ταραχών επαφής τού κ. υπουργού μέ  
τούς αυνδικαλιστάς εκπροσώπους τών εργατών, σημασία έχει ή ώρα κα
τά τήν όποιαν έπρεπε νά πραγματοποιηθή εκείνο πού είχεν υπεσχεθή, 
ώστε νά προληφθούν τά μετέπειτα γεγονότα. Τούτο έχει σημασίαν κα ί 
δέν διευκρινήσθη άπό τόν κ. υπουργόν. Ό  κ. υπουργός έκαμε σειράν δια- 
φεύσεων, ενεργειών, αί όποΐαι δμως άπό ενυπόγραφα κείμενα τών συνο
μοσπονδιών δέν διαφεύδονται, άλλά επικυρούνται. Κ α ί ουτω μένει ή 
αμφιβολία εις τήν Βουλήν έάν πραγματικώς 6 χειρισμός τού ζητήματος 
ήτο ό ένδεδειγμένος.

Α. Δημητράτος (Τ π . Εργασίας). Κύριε συνάδελφε, θά σάς απαντή
σω. (Θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι εκ τής πτέρυγος τής Άντιπολιτεύσεως).

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Παρακαλώ μή κάνετε διακοπάς διά νά τε
λειώσω.

Α. Δημητράτος (Ύπ.Έργασίας). Επειδή μ έ ήρωτήσατε, θέλω νά σάς 
δώσω τήν άπάντησιν. Έάν βεβαίως επιμένετε είς τό ερώτημά σας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έχομεν τήν ομολογίαν τών εγγράφων τών 
οικοδόμων κα ί τής Όμοσπονδίας κατά τάς όποιας ή ευθύνη δλης αυτής 
τής περιπετείας είναι αποδεδειγμένη κατά τήν ίδικήν μας κρίσιν. Κύριοι 
συνάδελφοι, δέν θά εισέλθω είς τά λεπτομερειακά θέματα επί τών όποι
ων άλλως τε έγένετο μακρά συζήτησις. °Ενα σημεΐον μόνον θέλω νά το
νίσω. "Οτι μ έ συσσώρευσιν πολλών εκατομμυρίων δραχμών προεισπρα- 
χθεισών, άνηγέρθη ένας πρωτότυπος Βωμός. Ό  Βωμός τού Αγνώστου 
Εργάτου, εις τόν όποιον ανήκουν τά εκατομμύρια αυτά, άλλά δέν τοΰ 
αποδίδονται μολονότι τά διεκδικεϊ ζών κα ί υπάρχων. Δέν ξέρω άν ό Β ω 
μός αυτός τιμά τόν *Άγνωστον Εργάτην, πάντως δέν τιμά τήν γνωστή: 
Κυβέρνησιν, πού τόν άνήγειρε κα ί τόν συντηρεί. Τά χρήματα αυτά όμο- 
λογουμένως ανήκουν είς τούς οικοδόμους, οί όποιοι μολονότι έργάζονται 
σήμερον έπιμόχθως κα ί είναι ήσφαλισμένοι είς τό ΙΚΑ, κινδυνεύουν νά 
μή έχουν αΰριον σύνταξιν λόγω τής μή έπικολλήσεως τών αναλογών, 
δεδουλευμένων δέ, ένσήμων.

Θέλω νά εΐπω είς τό σημεΐον αυτό, δτι πρέπει νά έννοήση ή Κυβέρ- 
νησις οτι είναι τελείως διάφορον πράγμα, τ ί κάμουν κ α ί τί θέλουν νά κά
μουν οί κομμουνισταί κα ί τελείως διάφορον πράγμα τί κάμει ή Κυβέρνη- 
σις. Είναι ανεπίδεκτη έλέγχου ή αριστερά διά τάς ένεργείας της κα ί διά
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τό πώς θά έκμεταλλευθή κάθε περίστασιν. Επιδεκτικοί ελέγχου, εισθε 
σείς, οί όποιοι κα ί είς την περίστασιν αύτήν, όπως κα ί είς άλλας περι
πτώσεις παρομοίας, δέν εκάματε εκείνο πού είναι ωφέλιμον είς τόν τό
πον. Σείς ό όποιος κρούετε τόν κώδωνα τού κινδύνου δτι έπιχειρείται 
φθορά δτι υποσκάπτεται τό αγνόν συνδικαλιστικόν πνεύμα διά τής πολι
τικής τήν όποιαν ακολουθείτε, σείς δίδετε λαβάς είς τούς κομμουνιστάς 
κ α ί τά μέσα διά τών όποιων ήμπορούν νά φθείρουν κ α ί νά υποσκάψουν 
τόν αγνόν συνδικαλισμόν. Θά ήθελον δέ νά σάς υποβάλω κα ί τό εξής 
ερώτημα. Σείς ό όποιος εισθε ένας παλαιός συνδικαλιστής κ α ί πρωτερ
γάτης ώρισμένων φιλεργατικών νόμων, πώς εξηγείτε τό δτι κα ί οί δύο 
Όμοσπονδίαι κα ί ή παλαιά, ή γνωστή μ έ τήν δράσιν της τήν εθνικήν κα ί  
ή νέα υπό τόν κ. Γονήν, πώς είναι δυνατόν νά διάκεινται τόσον εχθρικώς 
εναντίον σας; Είναι ένα ερώτημα είς τό όποιον δέν ήμπορώ νά δώσω  
εξήγησιν. Νομίζω δτι ασκείτε πολιτικήν, ή όποία δέν έχει συνδικαλιστι- 
κάς βάσεις, άλλά άπευθύνεται είς τό πολύ πλήθος τό όποιον είναι 
εύάλωτον είς κομματικάς προπαγάνδας.

Α. Δημητράτος (Τ π . Εργασίας). Αναγνωρίζω κ α ί είμαι φίλος τής 
παλαιάς Γ .Σ .Ε .Ε . κα ί τών εργατικών κέντρων τά όποια ανήκουν είς 
αύτήν. Άλλά κα ί δέν αγνοώ τάς έπαγγελματικάς οργανώσεις, αί όποϊαι 
δρουν ανεξαρτήτως, αντιπροσωπεύουν μίαν ζωντάνια κα ί διεκδικούν δί
καια εργατικά αιτήματα. Πάντως είμαι υποχρεωμένος, είτε άπό τήν πα- 
λαιάν Συνομοσπονδίαν, είτε άπό άλλας έπαγγελματικάς οργανώσεις, 
δταν διατυπώνωνται τά αιτήματα νά τά εξετάζω, ανεξαρτήτως τών συ
μπαθειών μου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Χαίρω ιδιαιτέρως διά τήν δήλωσίν σας δτι 
εισθε φίλος πρός τήν παλαιάν Όμοσπονδίαν, τής οποίας ό Γεν. Γραμμα- 
τεύς συμπίπτει νά είναι κα ί συμπατριώτης μου. Σ άς  έθεσα δμως τό ερώ
τημα, πώς δικαιολογούνται τά έγγραφα αύτά τά ίμπιστευτικά τά όποια 
άπεστάλησαν πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ α ί α ί διαμαρτυρί- 
αι τών οργανώσεων αί όποίαι λέγουν δτι δέν ικανοποιούνται τά αίτήμα- 
τά  των. Είς ένα έγγραφόν του πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
ή Όμοσπονδία γράφει τά εξής: “Δέν γνωρίζομεν διατί ό κ. υπουργός 
τής Εργασίας ό όποιος τυγχάνει κ α ί φίλος μας αντιδικεί. ” (άναγινώ- 
σκει).

Καταγγέλει ή Γενική Συνομοσπονδία δτι εδόθησαν δχι 35.000 πού 
είπατε κ. Υπουργέ, άλλά 171.000 κ α θ ’ ήν στιγμήν δέν εδόθη ουτε μία  
δραχμή είς τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν. Καταγγέλλει μ έ έμπιστευτικόν 
υπόμνημα πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.
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Α. Δημητράτος. (Ύπ. Εργασίας). Έ χ ει διατυπωθώ έρώτησις κα ί 
έπερώτησις. "Οταν έλθη τό θέμα θά απαντήσω ε π ’ αύτοϋ.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν συνεχεία είς τό έγγραφον αναγράφονται 
τά εξής. (Αναγινώσκει). Έ γώ  νομίζω ότι δέν χρειάζεται νά δίδωνται 
ενισχύσεις έπί τή ευκαιρία εθνικών εορτών. Ενθυμούμαι ότι όταν ήμουν 
Υπουργός ε π ’ ευκαιρία μιας εθνικής εορτής ήλθον ώρισμένα σωματεία 
διά νά τους δώσω ένίσχυσιν. Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τήν Βουλήν ότι 
δέν έδωσα οΰτε μίαν δραχμήν είς κανένα. "Οταν ήμουν Υπουργός τής 
Π αιδείας ήλθεν ένας εκπρόσωπος μ ιας όργανώσεως είθισμένος είς τοιαύ- 
τας έορτάς κα ί μού έζήτησε νά τοΰ χορηγήσω τό Κεντρικόν Θέατρον. 
Κ αί μού είπε, σείς, ήξεύρετε ότι εγώ ουδέποτε έζήτησα προσωπικώς άπό  
σάς καί τήν Κυβέρνησιν καμμίαν έξυπηρέτησιν. Τοΰ άπήντησα ότι είσθε 
ό μόνος ό όποιος έζητήσατε άπό εμένα τοιαύτην έξυπηρέτησιν διά τήν 
όποιαν είμαι τελείως αντίθετος. Βλέπω όμως ότι αυτή ή κακή συνήθεια 
συνεχίζεται. Γράφει είς τό έγγραφον έν συνεχεία τά εξής: Έ ίς  τήν ιστο
ρικήν έπέτειον τού Ο ΧΙ (Αναγινώσκει)”.

Άπό τάς καταγγελίας αύτάς τών συνδικαλιστικών οργανώσεων άπο- 
δεικνύεται ότι δέν ασκείτε τήν ένδεδειγμένην πολιτικήν. Δέν θέλω νά 
κουράσω τήν Βουλήν περισσότερον, διότι πράγματι έκ τών μέχρι τοΰδε 
λεπτομερειών περί τού πώς διεξήχθησαν αί σκηναί είναι δυνατόν νά ύπο- 
στηριχθή ή μ ία ή άλλη άποφις περί τού ποιος τάς έπροκάλεσε κα ί διά 
ποιον λόγον τάς έπροκάλεσεν. Ήκούσθησαν πολλαί γνώμαι. Έ γώ νομί
ζω ότι μόνον μία δικαστική έξονύχισις θά ήτο δυνατόν νά δώση ένα συ
μπέρασμα αδιάσειστου διά κάθε ευσυνείδητου άνθρωπον.

Ό  κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως ώμίλησε περί αισθημάτων κοι
νωνικών, τά όποια υπάρχουν είς τήν ίδικήν μας κοινωνικήν παράταξιν 
καί δέν υπάρχουν είς άλλας. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι κα ί τής 
Δημοκρατίας κα ί τής παρούσης κοινωνικής συνθέσεως προτέρημα είναι 
ότι καλλιεργεί τά αισθήματα τής αγάπης κ α ί τής κοινωνικής δικαιοσύνης 
έξω άπό υπολογισμούς κα ί πολιτικάς αντιθέσεις. Ά λλά θά ήθελον νά 
εΐπω είς τόν κ. Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως, ότι ένώ δέν άμφισβη- 
τούμεν τά αίσθήματά των, άμφισβητούμεν όμως τήν ικανότητα τής Κυ
βερνήσεως νά πραγματοποιήση όσα αί ίδέαι κα ί τά αισθήματα τής Δη
μοκρατίας έπιβάλλουν νά πραγματοποιηθούν υπέρ τών έργαζομένων τά
ξεων.

"Ολα τά έγγραφα τών Συνομοσπονδιών ομιλούν άπό πολλών μηνών 
περί συσωρεύσεως έκρηκτικής ατμόσφαιρας. Νομίζω, ότι κ α ί είς τάς ιδι
αιτέρας των συζητήσεις, δέν θά παρέλειφαν νά έκθέσουν αυτήν τήν γνώ
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μην. Γνωρίζομεν δλοι δτι εσχάτως έχει έπέλθει μ ία σημαντική υφωσις 
τιμών τών ειδών πρώτης ανάγκης. Γνωρίζομεν δλοι, δτι έδημιουργήθη 
διά λόγους πολλούς άλλους κυρωθέντας κ α ί άλλους μή κυρωθέντας ακό
μη, μ ία βαρεία ηθική ατμόσφαιρα εις τήν χώραν. °Όταν εχωμεν τοιαΰτα 
αναμφισβήτητα γεγονότα δέν είναι δυνατόν νά έντοπίσετε δλας τάς ευθύ- 
νας είς τήν άκραν άριστεράν ΰποστηρίζοντες δτι αυτή έχει πράγματι τήν 
ικανότητα κ α ί τήν σατανικότητα νά δημιουργή τεχνικόν κλίμα, νά δημι- 
ουργή τεχνητήν ατμόσφαιραν δυσφορίας. °Οταν ό ύφιπόδαρος τιμάριθμος 
τό έπιβεβαιοϊ, δταν σείς καταδιώκεσθε άπηνώς άπό τόν άμείλικτον αυτόν 
ίχθρόν τής φτωχολογιάς κα ί δταν τό ήξεύρετε δτι πολιορκεϊσθε τόν τε- 
λευταΐον καιρόν άπό τήν άγανάκτησιν τών κοινωνικών τάξεων, άπό τήν 
οργήν δ ι’ ώρισμένας πράξεις σας, αί όποίαι ήλθον είς φώς κα ί α ί όποϊαι 
ήσαν ασυγχώρητοι, δπως π.χ. είναι τό ζήτημα τοΰ λαδιού κ α ί τοΰ σίτου 
πού επωλήθησαν είς τό εξωτερικόν κ α ί τώρα οί πτωχοί μας χω ρικοί τά 
αγοράζουν είς πολύ ύφηλοτέραν τιμήν δέν ήμπορεΐτε νά λέγετε δτι δέν 
υπάρχει δυσπραγία, δτι δλα πάνε καλά κα ί δτι πταίει μόνον ή άκρα αρι
στερά. Πρέπει νά παραδεχθήτε δ,τι υπάρχει πράγματι κλίμα δυσαρέσκει
ας εναντίον σας κα ί δτι έχομεν είσέλθει είς νέαν φάσιν, είς νέαν πραγ
ματικότητα τοΰ πολιτικού μας βίου. Κ α ί μέσα είς τήν νέαν αυτήν πραγ
ματικότητα πρέπει κ α ί σείς νά άναλογισθήτε τάς εΰθύνας σας κ α ί νά 
προσπαθήσετε μ έ ούσιαστικώτερα μέσα νά άντιμετωπίσητε τήν κατάστα- 
σιν.

Σ άς  είπον κα ί προηγουμένως, καταλήγων δέ, επαναλαμβάνω δτι δέν 
κατωρθώσατε μέχρι τοΰδε, παρά νά άμύνεσθε κρατικώς εναντίον τοΰ 
κομμουνισμού, αμυνόμενοι δέ υποχωρείτε διαρκώς διά νά φθάσετε είς 
τήν άκρόπολιν κάποιαν στιγμήν δπου ήξεύρετε πόσον εύκολα πίπτει. Έάν  
θέλετε πράγματι νά άποσοβήσωμεν τούς κινδύνους, έάν θέλετε νά έπιτύ- 
χωμεν οικονομικήν άνάπτυξιν κα ί νά άναπλάσωμεν τόν δημόσιον βίον 
τής χώρας, οφείλετε νά άντιληφθήτε δτι χωρίς κοινωνικήν πολιτικήν 
σταθεράν δέν διεξάγεται άποτελεσματική πολιτική έπίθεσις πρός άνάσχε- 
σιν τού κομμουνισμού. Έάν δέν εΐσθε είς θέσιν νά ΰφώσετε τό βιοτικόν 
επίπεδον τού λαού, σεβασθήτε ένεργώς κ α ί δχι μ έ λόγια τά συνδικαλι
στικά του δικαιώματα, νά άξιοποιήσετε δλας τάς ήθικάς κ α ί ύλικάς δυ
νάμεις τής Δημοκρατίας, τούτο σημαίνει δτι, δέν δύνασθε νά άντιμετω- 
πίσετε επιθετικώς κάι άποτελεσματικώς τόν κομμουνισμόν, ό όποιος ύπε- 
ρεξογκώθη έπί τών ημερών σας, ένώ έπ ί τών ίδικών μας ημερών ήτο 
περιωρισμένος είς άκίνδυνα δρια.

Ά λλά έάν δέν δύνασθε νά έπιδιώξετε πλέον τό βασικόν τούτο αίτημα
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τής εσωτερικής σας πολιτικής, πρέπει νά άναλογισθήτε τάς τεραστίας 
εΰθύνας σας κα ί νά τό άφήσητε τό δυσχερές τούτο εργον είς άλλους 'ικα- 
νωτέρους σας (Χειροκροτήματα)73».

7 3 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 6 6 3 ,  6 6 4 ,  6 6 5  καί 6 6 6 .



Περί Βουλευτικής ασυλίας

Ό π ω ς είναι γνωστό ό βουλευτής απολαμβάνει ασυλίας. Προκειμένου 
νά δικασθεΐ όποιοδήποτε άδικήμά του στά ποινικά δικαστήρια, ό Εισαγ
γελέας ζητάει άπό τή Βουλή τήν άρση τής ασυλίας. Ή  Βουλή εισάγει τό 
θέμα πρός συζήτηση καί τελικά άποφαίνεται μέ ψηφοφορία.

Περίπτωση άσυλίας βουλευτών έσυζητεΐτο καί στήν 35η Συνεδρίαση 
τής 7ης Δεκεμβρίου 196074, δταν ό Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τής 
Νέας Πολιτικής Κίνησης Γ . Άθανασιάδης-Νόβας πήρε τό λόγο καί εξέ
θεσε τίς απόψεις του ώς εξής:

«Μολονότι τό θέμα συνεζητήθη έξαντλητιχώς ελπίζω δέ χαί ότι διε- 
φωτίσθη επαρχώς, χωρίς νά είσέλθω είς λεπτομερείας, αισθάνομαι τήν 
ύποχρέωσιν νά τονίσω χαί εγώ, ότι ή ίσχύουσα τά τελευταία έτη Νομο
λογία τοΰ Σώ ματος είναι, νά θεωρήται παραδεχτή ή άρσις τής βουλευ
τικής άσυλίας, μόνον 0ι ’ αδικήματα καθαπτόμενα τής τιμής τοΰ βουλευ- 
τοΰ όταν δέν είναι εφικτή, δ ι ’ άλλων μέσων, ή άποχατάστασις αυτής. 
Ά πό τής αρχής αυτής δέν είναι σχόπιμον νά άπομακρυνθώμεν σήμερον, 
διότι θά όδηγηθώμεν είς κίνδυνον περιορισμού τής έλευθέρας άσκήσεως 
τών βουλευτικών καθηκόντων. Έν τή πράξει ό βουλευτής, είναι υποχρε
ωμένος νά παραχολουθή τόν δημόσιον βίον έξ  αμέσου έπαφής έν τή πε- 
ριφερεία του χαί νά έλέγχη, όχι μόνον έν τή αιθούση ταύτη, άλλά πολ- 
λάχις χαί έπί τόπου, τάς υπηρεσίας τών Κρατικών οργάνων. "Οταν οί 
κύριοι βουλευταί τής Συμπολιτεύσεως έχουν τήν έλευθερίαν νά έπεμβαί- 
νουν χαί συχνάχις νά έπηρεάζουν, δυστυχώς, τάς ένεργείας τών περιφε
ρειακών οργάνων, δέν είναι δυνατόν νά περιορισθούν τά δικαιώματα τών 
βουλευτών τής Άντιπολιτεύσεως, ύποθαλπομένου τού ττνεύματος τής 
υποβολής έναντίον των μηνύσεων έπί έξυβρίσει τών Αρχών. Ούδείς 
άμφισβητεί κα ί ούδείς άμφιβάλλει, ότι οί βουλευταί πρέπει νά έχουν κα ί

7 4  α. Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 3 4 , 7 3 5 . 
β. Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 2 0 3 .
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έχουν ύφηλήν συναίσθησιν κ α ί τών δικαιωμάτων των κα ί τών καθηκό
ντων των. *Ας μή δώσωμεν ημείς άφορμήν είς περαιτέρω έκτράχυνσιν 
τών σχέσεων μεταξύ τών αντιπροσώπων τού Έθνους κ α ί τών αντιπρο
σώπων τού Κράτους. Κ α ί άς μή μάς διαφεύγη, δτι ή αρσις τής ασυλίας 
θεωρείται άπό τήν κοινήν γνώμην ώς ενδειξις ενοχής, εφ’ δσον οί συνά
δελφοί του έπέτρεφαν τήν παραπομπήν του είς τήν δικαιοσύνην. Δ ιά  
τούτο, πλήν τής περιπτώσεως, πού ό ίδιος ό βουλευτής ζητεί τήν αρσιν 
τής ασυλίας του, πρέπει νά είμεθα φειδωλοί κα ί νά κρίνωμεν αΰστηρώς 
εκάστην περίπτωσιν, υπό τό πρίσμα τής γενικωτέρας σκοπιμότητος, διά 
τά καλώς εννοούμενα συμφέροντα τού Κοινοβουλευτισμού κα ί τής Χώ- 
ρας.

Είδικώς σήμερον, οπότε είσερχόμεθα μ ετ ’ ολίγον είς τό τελευταίον 
έτος τού βίου τής Βουλής κ α ί βαίνομεν πρός έκλογάς, δέν θά ήτο καθό
λου σκόπιμον νά δημιουργήσωμεν περαιτέρω έξαφιν τών παθών είς β ά 
ρος τής γαλήνης τού τόπου, διά τής άθρόας παραπομπής συναδέλφων 
κ α ί μάλιστα κ α τ ’ επιλογήν ούχί, ώς έλέχθη, άμεμπτον. ’Εφιστώ τήν 
προσοχήν τού Σώματος, έν πνεύματι έξυπηρετήσεως τού Κοινοβουλευτι
σμού κα ί τής γαλήνης τού τόπου».



Συνέχεια τής έπερώτησης περί τοΰ Εκλογικού νόμου.

Ή  παρούσα συζήτηση τής Μ' Συνεδριάσεως τής 13ης Δεκεμβρίου 
196075 άποτελεΐ συνέχεια τής 16ης Συνεδριάσεως τής 11ης Νοεμβρίου 
1960, δπου κατέθεσε ή Ν .Π .Κ . έπερώτηση γιά τήν έγκαιρη ψήφιση νέ
ου, δικαίου καί άντιπολωτικοΰ έκλογικοΰ νόμου.

Συνεχίζοντας λοιπόν ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας τή συζήτηση γιά τό 
θέμα τοϋ έκλογικοΰ συστήματος γενικότερα είπε:

«Κύριοι Βουλευταί, ή Ν .Π .Κ . αισθάνεται πολλήν ικανοποίησιν διότι 
εξ  αφορμής τής ’ιδικής της έπερωτήσεως συζητεΐται τό θέμα τοΰ εκλογι
κού συστήματος ευρέως, δύναμαι δέ νά εϊπω κ α ί διαφωτιστικώς. Ή  συ- 
ζήτησις έγενικεύθη ώστε νά λάβουν μέρος κα ί νά άκουσθούν αί γνώμαι 
δλων τών αρχηγών τών κομμάτων. Έπεξετάθη δέ τόσον πολύ ώστε νά 
περιλάβη δλον τό πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας, τό όποιον άναμφισβη- 
τήτως εμφανίζεται τήν στιγμήν αυτήν υπό μορφήν όξεΐαν.

Επιφυλάσσομαι είς τό πέρας τής συζητήσεως, έάν χρειασθή, νά δια
τυπώσω κ α ί έγώ τά συμπεράσματά μου. Σπεύδω νά εΐπω άπό τούδε δτι 
ή συζήτησις ύπήρξεν ωφέλιμος κα ί νομίζω δτι παρά τήν ούχί άπολύτως 
σαφή κα ί έναρμονισμένην διατύπωσιν γνωμών τών διαφόρων μελών τής 
Κυβερνήσεως, έγώ τουλάχιστον άκούω ώρισμένα κακαρίσματα άπό τά  
όποια φαίνεται δτι τό ώόν έχει ήδη τεχθή, δτι ή έκκόλαφις ήρχισεν κ α ί  
δτι μετά τάς διακοπάς θά έχωμεν τόν νεοσσόν τού νέου έκλογικοΰ νό
μου.

θ ά  ήθελα νά προσθέσω, δτι άπόφε ό κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνή
σεως αίφνιδίασε τήν Βουλήν θέσας ένα θέμα τό όποιον είναι δχι απλώς  
σημαντικόν, άλλά σπουδαιότατου. Κ α ί είναι θέμα τοιαύτης φύσεως, ώστε 
δέν έπιδέχεται συγκίνησιν. Διότι ή υπάρχει ή δέν υπάρχει έντός τής 
Αιθούσης ταύτης κα ί άνά τό πανελλήνιον θέμα ηθικής τάξεως. Καθώς 
είπε προηγουμένως κ α ί ό κ. έκπρόσωπος τής ΚΕΑ, ή Κυβέρνησις έκαμε 
χθές διά στόματος τού κ. Πρωθυπουργού τήν δήλωσιν δτι άπαξιοΐ νά

7 5 . Πρακτικά Βουλής σελ. 8 9 3 , 8 9 4 .
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άπαντήση είς τάς χατατεθείσας ερωτήσεις, άλλά ό χ. Αντιπρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως άπόφε έθεσε τό ζήτημα υπό γενιχωτέραν θεωρητιχήν έννοι
αν. Τοιαύτης φύσεως θέματα δέν λύονται μ έ θεωρίες, ουτε είσάγονται 
αίφνιδιαστιχώς είς τό Σώμα, όταν μάλιστα διά τά πλέον ασήμαντα θέ
ματα έχει χαθιερωθή νά προηγήται συνεννόησις, ώστε νά παρίστανται 
χατά τάς συζητήσεις αυτών, όλοι οί αρχηγοί τών πολιτιχών χομμάτων, 
χαθώς χαί οί άναχινήσαντες έχαστον θέμα βουλευταί. Ό  προτιμηθείς υπό 
τοΰ χ. Αντιπρόεδρου τής Κυβερνήσεως τρόπος, ούτε Κοινοβουλευτικός 
είναι, ούτε χάν εξυπηρετικός τής ουσίας τοΰ θέματος. Δέν είναι δυνατόν 
τοιαΰτα θέματα νά παρουσιάζωνται ώς καρυκεύματα είς άλλην έπερώτη- 
σιν άφορώσαν άλλα αντικείμενα. Ά φ ’ ής ό χ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως έθεσε τό θέμα χαί ό χ. Αρχηγός τών Φιλελευθέρων χαί ό χ. 
εκπρόσωπος τής ΚΕΑ είπον τήν γνώμην των εϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
εΐπωμεν κα ί ήμεΐς τήν ίδιχήν μας γνώμην.

Ή  θέσις μας είναι δτι εύρισχώμεθα υποχρεωμένοι νά συμφωνήσωμεν 
χαί μ έ τάς δύο άχουσθείσας άπόφεις. Συμφωνώ μ έ τόν χ. Αντιπρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως δτι εν γενιχεύσει δημιουργεΐται ένα τεράστιον θέμα 
ηθικής τάξεως. Θεωρητιχώς τό έθεσε πολύ ορθά χαί ούδείς θέλει ή δύ- 
ναται νά άμφισβητήση τό ιερόν μας χρέος ώς δημοκρατικών πολιτών νά 
σεβώμεθα τήν παράδοσιν κα ί νά τηροϋμεν τούς ηθικούς κανόνας. Αυτή 
είναι ή βάσις χαί τής κοινωνίας χαί τής πολιτείας. Είς αυτήν τήν βάσιν 
στηρίζεται ό Κοινοβουλευτικός βίος. Ήμεΐς χ. βουλευταί, ήμποροΰμεν νά 
εΐπωμεν δτι έχομεν εχ τοΰ παρελθόντος αποδείξεις πώς σεβόμεθα τήν 
παράδοσιν χαί πώς τηρούμεν τούς ηθικούς κανόνες, είτε εν τή Κυβερνή
σει είτε έν τή Άντιπολιτεύσει εϊμεθα. Ό ρθώς ύπεμνήσθη ή περίπτωσις 
τής άδίχου χαί ανοικείου έπιθέσεως χατά τοΰ αειμνήστου Καρτάλη. Θά 
υπενθυμίσω χαί άλλην περίπτωσιν έπί αειμνήστου Πλαστήρα. Έζητήθη 
τότε έν δάνειον παρά τού Διευθυντού τού γραφείου του χ. Μοάτσου, διά  
τήν άπόχτησιν μιάς στέγης, δπως τούτο συμβαίνει άλλωστε διά πλει
στούς δσους πολίτας. Ή  αΐτησις έχείνη άπεσύρθη ευθύς ώς έσχολιάσθη 
δημοσία. Κ α ί είς τάς δύο αύτάς περιπτώσεις ήσχήθη δριμεΐα χριτιχή ώς  
μή ώφειλεν. Άλλά χαί ήμεΐς αυτοί, άπό τήν άρχήν τής έμφανίσεώς μας  
είς τήν πολιτικήν ζωήν, ύπέστημεν έπίθεσιν άπό όργανα τού Κράτους, 
άπό έφημερίδας μ έ χατευθυνόμενα άρθρα χαί σκίτσα, άπό τό ραδιόφωνον 
χλπ. χαί χατεβλήθη κάθε προσπάθεια νά διαβληθή χαί συντριβή ή προ
σπάθεια τής Ν έας Πολιτικής Κινήσεως άμα τή έχδηλώσει της.

Γ . Βαλοϋρδος. Κύριε Πρόεδρε, τό δάνειον δέν έζητήθη υπό τού άει- 
μνήστου στρατηγού Πλαστήρα. Γεγονός είναι δτι τό έζήτησεν ό Ιωάννης
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Μοάτσος, εν άγνοια του χαί δταν τό έπληροφορήθη ό στρατηγός τόν 
έπετίμησε χαί έδήλωσεν δτι, ουδέποτε, έζήτησε χαί πρόχειται νά ζητήση 
δάνειον διά νά άποχτηση στέγην.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Άλλά δέν είναι μόνον αύτό. Είμαι φίλος τής 
παραδόσεως χαί νομίζω δτι μ έ τόν άγαπητόν συνάδελφον χ. Κανελλό- 
πουλον είμεθα σύμφωνοι εις ώρισμένας θεωρίας, ώς ή θεωρία τοΰ ιστο
ρισμού, ήτις είναι εν άπό τά δυσχολώτερα θέματα έθνιχής χαί πολιτιχής 
άγωγής. Συμφωνοΰμεν ώς πρός τάς πλευράς αύτάς, άλλά δέν είναι δυ
νατόν νά δεχθώμεν δτι συμφωνούν χ α ί αί θεωρίαι τής Κυβερνήσεως πρός 
τάς πράξεις της. Διότι πλέον αυτών περί τών όποιων ώμίλησα υπάρχουν 
χαί άλλαι πράξεις, αί όποϊαι έλαβον χώραν είς τό εγγύς παρελθόν. Δέν 
άφορούν τήν παρούσαν Κυβέρνησιν, άλλά ημείς τήν θεωρούμεν ώς συνέ
χειαν τής Κυβερνήσεως Παπάγου. Θά ένθυμεΐσθε δτι, δταν έγινεν ή Κυ- 
βέρνησις έχείνη, διετάχθη διχαστιχός έλεγχος τής διαχειρίσεως τών 
υπουργών τής προχατόχου Κυβερνήσεως. Αύτό ήτο άηθες, αύτό συνέτρι- 
βε τήν χοινοβουλευτιχήν παράδοσιν. Τό χείριστον δέ είναι δτι ενώ έγινεν 
ό διχαστικός έλεγχος τών υπουργών μιας κυβερνήσεως, δέν έδημοσιεύθη 
τό πόρισμα! Μ άλιστα, δταν έπανήλθον τότε άπό τό εξωτερικόν ύπεχρε- 
ώθην νά ίδω τόν στρατάρχην δι ’ ώρισμένα εθνικά ζητήματα κα ί διεμαρ- 
τυρήθην πρός αύτόν διά τό συμβάν.

Καθώς βλέπετε, αί προσβολαί εναντίον τής πολιτικής παραδόσεως 
καί τών ηθικών κανόνων έχουν βαρύτατην προϊστορίαν κ α ί δέν προέρχο
νται άπό ημάς τής πτέρυγος τού Κέντρου. Έ π ί τού προκειμένου, νομίζω 
δτι, έφ’ δσον ή Κυβέρνησις διά τόν άξιότιμον χ. Αντιπρόεδρον τής Κυ
βερνήσεως ήγειρε τό θέμα τούτο εντός τής Βουλής, δέν είναι δυνατόν νά 
άποφύγωμεν μίαν σοβαράν χα ί εμπεριστατωμένην συζήτησιν ύπό αύτού.

Προτείνω, λοιπόν, είς τό Σώ μα, δπως δεχθή κα ί όρισθή ημέρα 
ειδικής συζητήσεως τού τεραστίου αύτού ηθικού θέματος, παρουσία δλων 
τών πολιτικών άρχηγών. Μή νομίζετε, δτι είναι δυνατόν διά διαφόρων 
κοινοβουλευτικών τεχνασμάτων κα ί έκτοριχών πυροτεχνημάτων νά λύω- 
νται τοιαύτης φύσεως ζητήματα. Γεγονός είναι δτι έχει δημιουργηθή είς 
τήν Χώραν βαρεία πολιτική άτμόσφαιρα σχανδαλισμού χαί εφ’ δσον ή 
Κυβέρνησις άπαξιοϊ πλέον νά άπαντήση, είμαι υποχρεωμένος νά προτεί
νω δπως τό Σ ώ μ α όρίση ημέραν, Γνα συζητηθή κ α ί ξεκαθαρισθή τό θέ
μα, διότι εφ’ δσον έδημιουργήθη είς τήν δημοσίαν γνώμην τοιαύτη συ- 
γχίνησις θά άποβή όλέθριον διά τόν πολιτικόν κόσμον χα ί παραμείνη τό 
θέμα εκκρεμές χωρίς νά συζητηθή χαί εχχαθαρισθή. Κάμνω έχχλησιν 
πατριωτικήν ίσχυροτέραν άπό εκείνην τού κ. Αντιπροέδρου τής Κυβερνή-
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σεως, δπως χαθορισθή, ημέρα ειδικής χαί εμπεριστατωμένης συζητήσεως 
επί τοΰ θέματος παρόντων δλων τών πολιτικών αρχηγών κα ί τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού, διά νά σώσωμεν την κινδυνεύουσαν Δημοκρατίαν (Χει
ροκροτήματα)».

Επειδή στή συνέχεια ένεπλάκη στή συζήτηση καί ό Υπουργός Ε σ ω 
τερικών Δ. Μακρής, αντιγράφουμε ολόκληρο τό διάλογο:

«Δ. Μακρής (Τ π . Έ σ ω τ.). Θά σάς παρεχάλουν νά αποσαφηνίσετε 
χατά τρόπον συγχεχριμένον, ποία άκριβώς είναι ή πρότασίς σας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν νά ζητήται 
άπό ένα οίονδήποτε βουλευτήν, ή κατάθεσις ώρισμένων εγγράφων κα ί  
αυτά νά μή κατατίθενται;

Α. Μακρής (Τ π . Έ σω τ.). Έάν ένδιαφέρεσθε απλώς διά τά έγγραφα, 
σάς πληροφορώ, δτι οί αρμόδιοι Υπουργοί θά πράξουν τό καθήκον των.

Έχάματε δμως κα ί μίαν πρότασιν, δπως όρισθή ημέρα συζητήσεως. 
Έ π ί ποίου ακριβώς θέματος;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έ π ί τού θέματος τό όποιον έθεσεν ό κ. 
Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως.

Δ. Μακρής (Τ π . Έ σω τ.). Ό  κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, 
έθεσε σαφώς θέμα κινδύνου τής Δημοκρατίας, λόγω τών νέων μεθόδων 
συκοφαντήσεως τού πολιτικού κόσμου αί όποΐαι είσήχθησαν προσφάτως.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Μάλιστα. Συνομολογούμεν τόν κίνδυνον 
τής Δημοκρατίας έκ τοΰ συνόλου τών περιπτώσεων κ α ί είμεθα πρόθυμοι 
νά συζητήσω μεν.

Δ. Μακρής (Τ π . Έ σω τ.). Τότε ή πρότασίς σας, άπαλλασσομένη με
τά τήν διαπίστωσιν κα ί άναγνώρισιν τών κινδύνων τού πολιτεύματος έκ 
τής νέας άπαραδέκτου ταχτικής, είναι χαί ορθή χα ί έποιχοδομητιχή».



Προτάσεις έπί τοΰ έκλογικοΰ νόμου.

Στή Μ Β' συνεδρίαση τής 15ης Δεκεμβρίου 196076 πού είναι συνέχεια 
τής Μ' τής 13ης Δεκεμβρίου, ό Νόβας, προκειμένου νά ολοκληρώσει τίς 
σκέψεις του περί τοΰ εκλογικού νόμου πού ή παράταξή του, προκάλεσε 
μέ έπερώτηση στή Συνεδρίαση 16η τής 11ης Νοεμβρίου, ελαβε τό λόγο 
καί είπε:

«Ή παρουσία τοΰ χ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως χαί ή λήφις π αρ ’ 
αυτού θέσεως έπί τού θέματος, ήτο αναγκαία, ήτο απαραίτητος. Δέν ήτο 
δυνατόν πλέον νά παραταθή ή δημιουργηθεϊσα χατάστασις χ α ί μάλιστα  
μετά τήν χθεσινήν εκρηξιν, τήν διχαίαν έχρηξιν τού κ. Αντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως, ό όποιος κυμανθείς μεταξύ οργής χ α ί σωφροσύνης, κ α 
τόρθωσε νά συνδυάση άμφότερα αριστοτεχνικός κ α ί μ έ ώργισμένην σω
φροσύνην ή σώφρονα οργήν νά αξίωση, όπως τό δημιουργηθέν θέμα, τό 
άπτόμενον τής υπολήφεώς του, τύχη κεραυνοβόλου έχχαθαρίσεως. Ή  
στάσις τού χ. Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως έξετιμήθη δικαίως χαί 
εντός χ α ί εκτός τής αιθούσης ταύτης όπως άποδειχνύουν χαί τά  γραπτά 
σχόλια τού Τύπου κ α ί τά προφορικά σχόλια τών κοινωνικών κύκλων. 
Αναμφισβήτητου τυγχάνει ότι ό κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ώς 
παγκοίνως αναγνωρίζεται, είναι άνεπιλήπτου προσωπικής εντιμότητος. 
Έν τούτοις, παρά τό γενικώς άνεγνωρισμένον τούτο προσόν, έθεωρησε 
καθήκον του νά άξιώση αυθημερόν τήν έκχαθάρισιν τοΰ δημιουργηθέντος 
θέματος. Είχε μείνει είς τήν κοινήν γνώμην, κ. Πρόεδρε, κ α ί είς τό 
Σ ώ μα νομίζω, μ ία έντύπωσις, ότι ό κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
ήτο λίαν αυστηρός διά τόν εαυτόν του κα ί λίαν επιεικής διά τούς 
άλλους. Διότι ένώ αυτό υπεστήριξε χθές, κα ί όρθώς δέν άττηξίωσε προ
σοχής τά δημοσιευθέντα, πρό ολίγων ήμερόν είχεν υποστηρίξει, ότι 
όρθώς επίσης άπαξιοϊ ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως νά δώση εξηγή
σεις είς άλλα τεθέντα ερωτήματα. Φοβούμαι, ότι ή κοινή γνώμη είχε

7 6 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 9 2 5 , 9 2 6  καί 9 2 7 .
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θέσει μεταξύ τών δύο ερωτηματικών εν θαυμαστικόν, όχι εύχάριστον διά  
τόν κοινοβουλευτικόν μας βίον κα ί εν γένει τήν δημοσίαν μας ζωήν. Δ ιά  
τούτο τονίζω, ότι πράγματι ΰπήρξεν άπόφε λίαν επίκαιρος ή παρέμβασις 
τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, αποτελούσα άναγνώρισιν τής χθε
σινής προτάσεώς μου περί τής ανάγκης ειδικής συζητήσεως τοΰ όλου θέ
ματος. "Οπως γνωρίζετε, δέν είναι δυνατόν νά υπάρχουν δύο ειδών κοι- 
νοβουλευτικαί εύθιξίαι. Ό  ηθικός Κ ώ διξ τών πολιτικών άνδρών είναι είς 
καί μόνον».

Στό σημείο αυτό διεκόπη άπό τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως Κ. Κα
ραμανλή, ό όποιος τοΰ απάντησε ώς εξής:

«Κ. Καραμανλής (Πρόεδρος Κυβερνήσεως). Δέν υπάρχει τοιούτον θέ
μα. Μή κάμετε τήν διάκρισιν αυτήν, διότι ή περίπτωσις είναι διάφορος. 
Πρώτον, έδόθη άπάντησις άπό τόν αρμόδιον Υπουργόν, ό όποιος είπεν, 
ότι αυτά, διά τά όποια έρωτάτε, τά γνωρίζετε, ή άν δέν τά γνωρίζετε, 
ήμπορεϊτε νά τά μάθετε. Συνεπώς, νά τά προμηθευθήτε, νά τά κρίνετε 
κα ί άν υπάρχη κάτι τό επίμεπτον, νά μάς κατηγορήσετε. Επομένως, 
έδόθη άπάντησις.

Λυπούμαι πολύ, διότι ή ίδιότης σας, ή πολιτική, σάς φέρει πολλάκις 
είς άντίθεσιν μέ τόν πνευματικόν άνθρωπον. Διότι, ή επιθυμία σας, ενδε
χομένως, νά εμφανισθήτε μαχητικός, ώς εκπρόσωπος μιας όμάδος, σάς 
παρασύρει πολλάκις εις ύπερβολάς. Λέγω, λοιπόν ότι δέν υπάρχει θέμα 
διαφοράς ευθιξίας. Υπάρχει θέμα διαφοράς θέματος, διαφοράς περιπτώ- 
σεως».

Συνεχίζοντας ό Νόβας τήν άγόρευσή του συμπλήρωσε:

«Κύριε Προέδρε, έφ’ όσον έπεκαλέσθητε τόν πνευματικόν άνθρωπον, 
ένόμιζον ότι θά μού δώσετε τό προνόμοιον τής ποιητικής κα ί όχι τής 
έκπροσωπευτικής άδειας! Έν πάση περιπτώσει, έπιθυμώ νά σάς βεβαιώ 
σω, ότι ήμην καί είμαι, πάντοτε, καλής πίστεως κα ί έκεϊνο τό όποιον 
λέγω, τό σκέπτομαι τιμίως κα ί τό έκφράζω είλικρινώς.

Όπωσδήποτε, μετά τήν άποφινήν σας άγόρευσιν, δέν υπάρχει αμφιβο
λία, ότι μ έ τήν άνάληφιν νέας πρωτοβουλίας, μ έ τήν χάραξιν νέας στρα
τηγικής, ή οποία εχει μορφήν αντιπερισπασμού, δημιουργεΐται μία βάσις, 
έπί τής οποίας, ένδεχομένως, θά μπορέσωμεν νά προχωρήσωμεν πρός 
τήν κάθαρσιν. Έπροτάθη άπόφε νά συγκροτηθή εν δικαστικόν συμβού-
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λιον, τό όποιον θά είχεν εύρείαν δικαιοδοσίαν συγκεντρώσεως στοιχείων 
καί κρίσεως αυτών. Είναι, ίσως, μ ία λύσις. Άναμένομεν την υποβολήν 
τού νομοσχεδίου, διά νά κρίνωμεν χατά πόσον θά είναι δυνατόν νά επι
τέλεση τόν προορισμόν του, διότι εκ προοιμίου, δέν δυνάμεθα, δέν δυνά- 
μεθα νά τό παραδεχθώμεν. Κ α ί σήμερον δμως, δυνάμεθα, ευθύς έξ  
αρχής νά διατυπώσωμεν δύο τινάς επιφυλάξεις. Πρώτον, φοβούμαι, μή
πως, εν τή γενιχεύσει δλων αύτών τών έρευνητέων θεμάτων, διαλυθούν 
τά υπάρχοντα στοιχεία συγκεκριμένων τινών περιπτώσεων, δέν αποκλεί
εται νά παραπεμφθούν τά πάντα, τελιχώς, είς τάς έλληνιχάς χαλένδας! 
Δεύτερον, πρέπει νά ομολογήσετε, δτι δέν θά είναι εν ίση μοίρα δλοι οι 
χρινόμενοι, διότι τό διχαστικόν αύτό Συμβούλων θ ’ άποτελήται άπό  
υπαλλήλους, σείς δέ, εισθε Κυβέρνησις. Κ α ί εκείνοι είναι υπάλληλοι, μέ  
τούς οποίους...

Πολλοί βουλευταί. "Οχι, δχι.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Σέβομαι κ α ί τιμώ τήν δικαιοσύνην κα ί τήν 

δικαστικήν κα ί τήν διοικητικήν. Αναγνωρίζω, δτι οι επί κεφαλής τής δι
καιοσύνης είναι πρόσωπα ανεπίληπτα κα ί πρόσωπα περιωπής. Έν τώ συ- 
νόλω δμως, γνωρίζετε δλοι, δτι άλλη είναι ή φυχολογία τών ατόμων εν 
τή ενασκήσει τών κυρίων καθηκόντων των κα ί άλλη ή φυχολογία τής 
όμάδος, ή όποία δημιουργεϊται είς τά συμβούλια, Ιδίως δταν 
ασχολούνται μ έ άσχετα θέματα.

Σέβομαι καί τό δικαστικόν λειτούργημα κα ί τά πρόσωπα πού τό 
ασκούν. Εύχομαι, άν τό νομοσχέδιον ύποβληθή κα ί έγκριθή, νά λειτουρ- 
γήση τό Συμβούλων αύτό κατά τρόπον, ό όποιος θά μάς επιτρέφη, όντως, 
νά αίσθανθώμεν τό ποθητόν αίσθημα άνακουφίσεως, μετά τήν δεινοπάθησιν 
δλων μας εν μέσω τής πνιγηράς ατμόσφαιρας πού έχει δημιουργηθή είς 
τόν τόπον μας εσχάτως κα ί τήν όποιαν, μ έ ειλικρίνειαν πρέπει νά φροντί- 
σωμεν δλοι νά τήν διασκεδάσωμεν κα ί νά τήν ίξυγιάνομεν.

Άλλά, θά ήθελα νά επιστήσω τήν γενικήν προσοχήν, επί τού δτι, δέν 
είναι δυνατόν, μ έ τήν ίδρυσιν ενός Συμβουλίου τιμής, τό όποιον, 
ασφαλώς, θά άπαιτήση πολύ χρονικόν διάστημα διά νά λειτουργήση, δέν 
είναι δυνατόν νά άνασταλή ή πολιτική έρευνα κα ί ό κοινοβουλευτικός 
έλεγχος. Γνωρίζετε, δτι διαρκούσης τής προγενεστέρας Βουλής έγινε μία  
έκτακτος Κοινοβουλευτική Επιτροπή, διά νά εξετάση τά θέματα τής 
Παιδείας, κα ί γνωρίζετε, δτι επί ολοκλήρους μήνας δέν κατώρθωσε νά 
συνέλθη κα ί συνήλθεν είς μίαν συνεδρίασιν μόνον.

Είναι εκ φύσεως βραδυπορούντα τά έκτακτα Συμβούλια. Δ ιά τούτο, 
θέλω νά τονίσω, δτι δέν είναι δυνατόν νά συμπνιγή ό έλεγχος ό κοινο
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βουλευτικός. Δέν είναι δυνατόν, στοιχεία, τά όποια θά τίθενται είς την 
διάθεσιν τοΰ Συμβουλίου, νά μή είναι δυνατόν νά προσκομισθοϋν, μετά  
τής ιδίας εύχερείας, είς τήν Εθνικήν Αντιπροσωπείαν, ή οποία δέν παύ
ει νά είναι τό πραγματικά άνώτατον Δικαστήριον κ α ί ή έκφρασις τής θε- 
λήσεως τοΰ Ελληνικού Λαού. Δέν είναι εν τούτοις ίπιτρεπτόν οίανδήπο
τε πρότασιν, τείνουσαν είς τόν σκοπόν τοΰ καθαρμού, νά τήν άποκρού- 
σωμεν εκ προοιμίου. Άναμένομεν τό νομοσχέδιον, διά νά κρίνωμεν τάς 
δυνατότητας τής άποτελεσματικής εφαρμογής του, έάν κα ί δταν καταστή 
νόμος. Άλλ ’ δ, τι κα ί άν συμβή έν τή εξελίξει, τό προταθέν μέτρον απο
τελεί μείωσιν τού Κοινοβουλίου, τό όποιον ήτο είς θέσιν κα ί δ ι ’ εξετα
στικής τών πραγμάτων Επιτροπής, άλλά κα ί μόνον δ ι ’ αυστηρού έλέγ- 
χου, νά δώση τήν λύσιν τού ήθικού καθαρμού. Τούτο, δέν είναι δυνατόν 
νά μή τό έπισημάνωμεν, διά τήν ιστορίαν τού τόπου. Άλλοίμονον άν κα- 
θιερωθή νά έξερχόμεθα άπό τούς θεσμούς κα ί νά καταφεύγωμεν είς Συμ
βούλια κ α ί Έπιτροπάς πρός στήριξιν τής Βουλής κα ί τής Δημοκρατίας.

Δέν υπάρχει άμφιβολία, κύριε Πρόεδρε, δτι εύρισκόμεθα πρό έκτροχια- 
σμού. Λυπούμαι, διότι έγιναν υπερβολαί, διότι έγιναν καταχρήσεις δυνάμε- 
ως, διότι τά ήθη, δέν ευρίσκονται είς τό υφος πού έπρεπε νά είναι.

Άλλά πρώτην φοράν συμβαίνει ή Κυβέρνησις, ή οποία πάντοτε έχει 
τήν βασικήν ευθύνην τής διαπλάσεως τών ηθών, αντί νά προσέλθη πρός 
συνεννόησιν, ομολογούσα πρώτα τήν ιδίαν της ευθύνην κα ί τά ίδια της 
σφάλματα, προσέρχεται ώς κατήγορος! Ώ ς έάν πταίουν δλοι οί άλλοι 
κα ί ωσάν αυτή, ή οποία ασκούσα τήν έξουσίαν, έδημιούργησε τήν ΰπερε- 
ξόγκωσιν τής άριστεράς κ α ί έδημιούργησε τό κλίμα τής ηθικής έξαθλιώ- 
σεως, νά είναι ανεύθυνος. Κ α ί νά κατηγορή μόνον τούς άλλους κα ί νά 
νομίζη δτι αυτή είναι άτρωτος κα ί αλεξίσφαιρος. Αυτό δέν δυνάμεθα νά 
τό δεχθώμεν. Ή  Κυβέρνησις είναι κατηγορούμενη, δχι κατήγορος. Άλλ ’ 
είς δ  σημείον έχουν περιέλθη τά πράγματα, ύποχρεούμεθα νά άναμείνω- 
μεν τό νομοσχέδιον διά νά τό κρίνωμεν άντικειμενικώς κ α ί μ έ γνώμονα 
τό γενικόν συμφέρον. Έλπίζομεν δμως δτι δέν θά περιλάβη μόνον τά  
δσα, έν συνόφει ίσως, ό κ. Πρωθυπουργός άνέφερεν, άλλά θά διερευνήση 
εύρύτερον δλων τών πολιτικών άνδρών κα ί τήν οικονομικήν κατάστασιν  
κα ί τόν έν γένει τρόπον τής ζωής των. Σήμερον, συνεκινήθην δταν άνέ- 
γνωσα δτι ένας γενναίος στρατιώτης τής Πατρίδος, τού όποιου ή μνήμη 
αρμόζει κ α ί είς τήν αίθουσαν αυτήν νά τιμηθή ό Κωνσταντίνος Βεντήρης, 
διέταξε είς τήν διαθήκην του νά γραφή έπί τού τάφου του α ί λέξεις “λι- 
τότης-άπλότης”. Πράγματι, έχομεν ανάγκην τής λιτότητος κ α ί τής 
άπλότητος έάν θέλωμεν νά διατηρήση τά πατροπαράδοτα χαρακτηριστι-
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χά του ό εθνικός βίος. "Ας μή λησμονώμεν ότι εΐμεθα πολιτικοί άνδρες, 
άς μή λησμονώμεν ότι κατά τά “Π ολιτικά” τοΰ Άριστοτέλους τών πολι
τικών άνδρών “πολυπραγμονείται πάς ό βίος κ α ί πάσα παιδεία”. Κ ατά  
συνέπειαν, πρέπει νά εΐμεθα πρόθυμοι χ α ί νά μή νομίζωμεν ότι μειούμε- 
θα όταν έλεγχώμεθα. Ό  άγων μας είναι συνεχής, περιέχει κ α ί δράσιν 
καί άντίδρασιν. Είς τήν φαρέτραν μας υπάρχουν κ α ί τά όπλα τής έπιθέ- 
σεως κα ί τά όπλα τής άμύνης. Ή  χρησιμοποίησις κ α ί τών δύο είναι 
πράξις έξ  ίσου τιμία. Είναι κακή ή άντίληφις ότι έάν χρησιμοποιήσωμεν 
τά όπλα τής άμύνης μας, μειούμεθα. Ή  ευθιξία ή πολιτική πρέπει 
ακριβώς νά όδηγή είς τήν ισοτιμίαν κα ί τήν πρόχειρον χρήσιν άνά πάσαν 
στιγμήν κα ί τών όπλων τής έπιθέσεως κ α ί τών όπλων τής άμύνης.

Έάν έπέμεινα είς τόσην έπιφύλαξιν απέναντι τοΰ έξαγγελθέντος νομο
σχεδίου τοΰ ηθικού καθαρμού, τό έπραξα διότι φρονώ έφ’ όσον καταλή- 
ξωμεν είς μίαν τόσον γενναίαν προσπάθειαν, μ έ θυσίαν τοΰ κοινοβουλευ
τικού γοήτρου, πρέπει νά έπιτύχωμεν βέβαιον, θετικόν, πλήρες αποτέλε
σμα διά νά άπολυμάνωμεν τό παρελθόν κ α ί νά χαράξωμεν νέαν γραμμήν 
πορείας τοΰ πολιτικού μας βίου. Θά ήθελα νά καταλήξω μ έ ένα άλλο 
απόφθεγμα έφ ’ όσον έχει γίνει στά μέσα τοΰ χρόνου πολλή χρήσις κα ί 
κατάχρησις τής Ρω μαίας “γυναικός τοΰ Κ αίσαρος” ή οποία πολύ έγήρα- 
σε πλέον, θά ήθελα νά καταλήξω μ έ ένα απόφθεγμα τής Ελληνικής 
χρηστομάθειας. Παραδίδεται ότι ένας μηχανικός παρουσιάσθη μίαν ημέ
ραν είς ένα άρχοντα τών Αθηνών κ α ί τού είπε: “Τό σπίτι σας είναι 
φτιαγμένο, ώστε άπό όλες τίς μεριές σέ αχούνε χαί σέ βλέπουν. Δώσε 
μου ένα τάλαντον νά σού τό διασκευάσω, ώστε ούτε νά σέ ακούουν ούτε 
νά σέ βλέπουν”. Κ α ί έκείνος άπήντησε: “Δ έκα λαβών (τάλαντα) πάσαν 
μου ποίησον καταφανή τήν οικίαν, ινα όρώσιν οί πολϊται πώς διαιτώμαι”.

Κ. Καραμανλής (Πρ. Κυβ.)· Αμφιβάλλεται ότι είς τήν περίπτωσιν 
τήν ίδιχήν μου υπάρχει αύτό; Θά έπιθυμοΰσα νά άναλάβετε τόν ρόλον 
αυτόν διά νά κάμωμεν διάλογον. Θά έπιθυμοΰσα νά κάμετε τήν έπερώ- 
τησιν σείς διά νά συζητήσωμεν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν δύναμαι νά δεχθώ ύποτίμησιν άλλων 
συναδέλφων. Εΐμεθα όλοι ίσοι έφ ’ όσον έχομεν τήν φήφον τού Ελληνικού 
Λαού.

Κ. Καραμανλής (Πρ. Κυβ.) Είναι ζήτημα ίδικής μου χρίσεως, κα ί  
όχι ίδικής σας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δέν αμφισβητώ τήν έλευθερίαν τής κρίσεώς 
σας. Π ώ ς νομίζετε ότι έθιξα εσάς, όταν κ α ί σείς είπατε κ α ί έγώ λέγω  
ότι πρέπει νά κριθώμεν όλοι;»
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α) Συνέχεια έπί τοϋ έκλογικοΰ νόμου 

β) Περί Ελληνικών Επαρχιών II





Συνέχεια έπί τοϋ έκλογικοΰ Νόμου.

Ή  παρούσα αγόρευση τοΰ Γ . Άθανασιάδη-Νόβα πού εγινε στήν 44η 
Συνεδρίαση τής 16-1-196177, είναι ή τελευταία περί τοϋ εκλογικού Νό
μου. Θυμίζουμε ότι οί τρεις προηγούμενες έγιναν στίς 11-11-1960 (16η  
Συνεδρίαση) ή πρώτη, στίς 13-12-1960 (Μ' Συνεδρίαση) ή δεύτερη, και 
στίς 15-12-1960 (ΜΒ' Συνεδρίαση) ή τρίτη.

Συγκεκριμένα, άφού πήρε τό λόγο, είπε:

«Κύριοι βουλευταί, μετά την άποφινήν δήλωσιν τοϋ άξιοτίμου χ. 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, είμαι υποχρεωμένος νά επαναλάβω ένώπιον 
τοϋ Σώ ματος μίαν δήλωσιν τήν όποιαν είχον κάμει χ α ί όλίγας ημέρας 
πρό τών διακοπών, δτι ή Ν .Π .Κ . αισθάνεται ίχανοποίησιν, διότι έγγρά- 
φασα τήν επερώτησιν περί τοΰ εκλογικού νόμου, προεχάλεσεν εύρυτάτην 
συζήτησιν χ α ί διαφώτισιν τοϋ Σώματος, χ α ί επέχτασιν τής συζητήσεως, 
ώς είπεν κα ί ό αξιότιμος χ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, έφ ’ δλου τοϋ 
πολιτικού προβλήματος τής Χώρας. Θέλω νά πιστεύετε, δτι αισθάνομαι 
πολύ εύχαρίστησιν, διότι άπόφε εΐμεθα σύμφωνοι είς μ έγα μέρος έπί τών 
δηλώσεων τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, τουλάχιστον, δσον αφορά 
τήν διαπίστωσιν τής βαθυτέρας πληγής τού πολιτικού μας προβλήματος. 
Άναπτύσσων, κύριοι, τήν περίπτωσιν έπ ί τού έχλογικού νόμου, είχον 
προβή είς τήν ιδίαν διαπίστωσιν, διά νά μή δημιουργηθή μάλιστα κα ί  
παρεξήγησις, δτι άνεφερόμην μόνον είς τό πρόσφατον παρελθόν, άφ ’ ής ή 
Ε λλάς έπέτυχε τήν ανεξαρτησίαν της, διά νά καταλήξω είς τό συμπέρα
σμα, δτι πράγματι υπήρξεν έν έκ τών βαθυτέρων αιτίων τής πολιτικής 
μας κακοδαιμονίας τό γεγονός, δτι μεταβάλλομεν εκάστοτε τό έκλογιχόν 
σύστημα είς τάς παραμονάς τών έχλογών έ π ’ ώφελεία τοΰ 
πλειοφηφούντος τήν στιγμήν έχείνην Κόμματος. Ήμεϊς έτονίσαμεν τήν 
ανάγκην ύπάρξεως έγχαίρως τιμίου έχλογικού νόμου εύρείας αποδοχής 
καί μακράς έφαρμογής. Οΰτε έπίσπευσιν τών έχλογών έζητήσαμεν, οΰτε 
προσεδιορίσαμεν χρονιχώς τό δριον έκεϊνο κατά  τό όποιον θά έπρεπε νά

7 7 . Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 4 4 4 , 4 4 5  χαί 4 4 6 .



3 2 0 Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

είσαχθή εις τήν Βουλήν νέος εκλογικός νόμος. Θέλω νά ελπίζω, ότι α'ι 
άποφιναί δηλώσεις τοΰ άξιοτίμου κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως, αποτε
λούν άναγνώρισιν, ότι ό εν νεκροφάνειά υπάρχων σήμερον εκλογικός νό
μος, δέν είναι δυνατόν νά νεκραναστηθή κα ί νά χρησιμοποιηθή εκ νέου 
είς τόν τόπον μας. Μέ τήν άναληφθεΐσαν πρωτοβουλίαν, είμαι βέβαιος, 
ότι θά ευρωμεν τήν ευκαιρίαν νά καταλήξωμεν είς ένα εκλογικόν νόμον, 
ό όποιος θά είναι άπηλλαγμένος οίουδήποτε τεχνάσματος, πράγμα τό 
όποιον ή πολιτική μας ιστορία έχει γνωρίσει έπανειλημμένως. Ό  αξιότι
μος κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μάς είπεν περαιτέρω, ότι κα ί ή Άντι- 
πολίτευσις έχει εύθύνην, διότι δέν κατορθώνει νά ένοποιήση τάς δυνάμεις 
της κα ί νά δημιουργήση ομαλήν πολιτικήν διαδοχήν είς τόν τόπον. 
Τούτο είναι αναμφισβήτητου. Έ γώ δέν είμαι διατεθειμένος νά διαφωνή
σω εν προκειμένω. Θεωρώ ώμολογημένον, ότι κα ί τό ίδικόν μας  
καθήκον είναι νά παραμερίσωμεν κάθε προσωπικήν φιλοδοξίαν κα ί άπο- 
βλέποντες είς τό συμφέρον τού τόπου νά όργανώσωμεν ενιαίου Κόμμα  
προοδευτικόν, τό όποιον θά δώση τό ταχύτερου τήν δέουσαν διαδοχήν είς 
τόν τόπον.

Άλλά, εκ τών πραγμάτων, κύριοι, τό θέμα είναι όντως δυσχερές. 
Δέν είναι δυνατόν όμως ή πτέρυξ εκείνη νά κατηγορήση τήν πτέρυγα τήν 
ίδικήν μας, διότι έάν θελήσωμεν νά άνατρέξωμεν είς τό πρόσφατον πα
ρελθόν, θά ίδωμεν, ότι δέν ήδυνήθη κα ί ή πτέρυξ εκείνη νά δημιουργήση 
πάγιον Κόμμα αρχών. Μ ετά τόν πόλεμον, κύριοι, ένεφανίσθητε ώς λαϊ
κόν Κόμμα. Τό έγκαταλείφατε όμως κα ί κατόπιν ενεφανίσθη ή περίπτω- 
σις τού Στρατάρχου Παπάγου, τόν όποιον ημείς εϊχομεν περιβάλει μέ 
όλας τάς έπιβαλλομένας τιμάς, τήν υπογραφήν δέ κ α ί εμού φέρουν τά 
Διατάγματα, τά όποια άνεγνώρισαν μίαν έξέχουσαν θέσιν εν τώ Έθνει 
είς τόν Στρατάρχην Παπάγον. Είχον τήν γνώμην, όμως ότι δέν θά 
έπρεπεν ούτος νά κατέλθη είς τόν πολιτικόν στίβον, ώς κατήλθε, συ- 
γκρατήσας τήν Δεξιάν προσωρινώς. Άποθανόντα τόν άντικατεστήσατε 
όλοσχερώς κα ί διελύσατε τόν Συναγερμόν.

Εις βουλευτής. Ό μιλεϊ μή άκούμενος (Φωναί-Θόρυβος).
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Επειδή, κύριοι, είς τάς διαπιστώσεις είμεθα 

σύμφωνοι κ α ί δυνατόν νά διαφωνούμεν είς τά συμπεράσματα, δέν θά 
ήθελα νά προκαλέσω οξύτητα είς τήν συζήτησιν. Ά λλά έάν εύρεθώμεν 
είς τόσην αδυναμίαν κα ί ημείς νά πράξωμεν τό πολιτικόν μας καθήκον 
διά τής ένώσεως, τήν όποιαν έξακολουθώ νά θεωρώ δυνατήν, δέν θά κα- 
ταφύγωμεν είς υμάς διά νά μάς άποκαλύφητε τό μυστικόν μ έ τό όποιον 
κατωρθώσατε νά μή διαιρεθήτε κα ί νά εύρίσκεσθε ηνωμένοι ένώπιον τής



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 21

Βουλής. Ή  συνταγή διά τής όποιας τό έπετύχατε είναι γνωστή, άλλά  
δέν ζητοϋμεν νά τήν άντιγράφωμεν. Συνεπώς, δέν δύνασθε νά χαυχάσθε, 
δτι σείς υπηρετείτε τόν τόπον μ έ συνέπειαν χαί δτι ήμεϊς είμεθα έχεϊνοι, 
οί όποιοι δέν δυνάμεθα νά συννεννοηθώμεν μεταξύ μας, διότι άλλως τε 
είναι γεγονός, δτι ήμεϊς έμφορούμεθα άπό ιδέας ζωτιχωτέρας χαί πλέον 
συγχρονισμένας, διά τούτο δέ χα ί περισσότερον διασπαστικοί. (Φωναί -  
θόρυβος).

Π. Οίκονομίδης. ... (Ο μιλεϊ μή άχουόμενος)...
Πρόεδρος. Κύριε Νόβα, προχωρήσατε.
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ό μολογώ, δτι δέν άνέμενον αύτάς τάς δια

μαρτυρίας. Κ α ί άλλην φοράν έχαμα σχετικήν νύξιν χαί δέν είδον νά δια- 
μαρτύρεσθε. Είναι πρός τιμήν σας, διότι αποτελείτε ένα Κόμμα συντηρη
τικών αρχών, διότι ή συντηρητιχότης ενέχει κα ί αυτή δυνάμεις ζωογό
νους κα ί ίσχυράς. *Αλλο τό ζήτημα, έάν α ί συντηρητιχαί άρχαί αύται δέν 
είναι ίκαναί νά οδηγήσουν είς τήν πρόοδον τής Δημοκρατίας.

Συνεπώς, δέν βλέπω τόν λόγον νά διαμαρτύρεσθε έπί τή απλή διαπι
στώσει, δτι εϊσθε Κόμμα συντηρητιχών αρχών κ α ί νά διαμφισβητήτε τήν 
ίδιχήν μας περισσότερον έξελιχτιχήν ιδεολογίαν.

Κύριοι συνάδελφοι, υπεστηρίξαμεν χ α ί έξαχολουθοΰμεν νά ύποστηρί- 
ζωμεν, χα ί είς τό σημεϊον αυτό θά έπιστήσω τήν προσοχήν σας, δτι 
ημείς μή ζητήσαντες οΰτε έπίσπευσιν τών έχλογών, οΰτε συγχεχριμένην 
χρονολογίαν τακτήν υποβολής τοΰ νέου πολιτικού νόμου, έζητήσαμεν 
τούτο: Ό  έχλογιχός νόμος νά φηφίζεται έφεξής είς χρόνον άφιστάμενον 
έπαρχώς άπό τών έχλογών. Δέν νομίζω, δτι ό χ. Πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως μ έ αύτάς τάς διαπιστώσεις πού έχαμεν έχ τού παρελθόντος χαί 
μέ τήν διάγνωσιν ώρισμένων πληγών τού πολιτικού μας βίου, δέν νομί
ζω, δτι θά ήθελον νά συνεχισθή τό ύπάρχον ιστορικόν περί τού έκλογι- 
χοΰ νόμου καθεστώς, τό όποιον δέν έδίστασα χαί δέν διστάζω νά τό χ α 
ρακτηρίσω ώς έπιζήμιον, διότι άναμφισβητήτως ανακόπτει τήν πολιτικήν 
μας έξέλιξιν. Δέν νομίζω, δτι ώς συμπέρασμα δλης τής μαχράς συζητή
σεως είναι δυνατόν νά συναχθή άπό οίονδήποτε συνάδελφον ή γνώμη, δτι 
αυτό τό καθεστώς πρέπει νά τό συνεχίσωμεν έτσι, ώστε νά έπιτρέπεται 
είς τά πολιτικά Κ όμματα τά πλειοφηφούντα έχάστοτε χυβερνώντα, δσα 
έχουν διανύσει πλέον τόν φυσικόν των βίον κα ί έχουν φθαρή, τότε, είς 
παραμονάς τών έχλογών νά υποβάλλουν χα ί νά έπιβάλλουν τόν έχλογι- 
χόν νόμον τής άρεσχείας των. Νομίζω, δτι πρέπει νά διαχόφωμεν μέ  
βαθεΐαν τομήν τόν άπαράδεχτον τούτον έθισμόν χαί δλοι άπό συμφώνου 
νά παραδεχθώμεν, δτι δέν είναι ώφέλιμον γενικώτερον είς τήν Χώραν νά
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χαραδοχώμεν μέχρι τής παραμονής τών έχλογών πότε θά αποκρυσταλ
λωθούν τά ρευστά κομματικά μας συμφέροντα, διά νά ύποβάλλωμεν τόν 
συμφέροντα χομματιχώς εκλογικόν νόμον, ό όποιος νά άποτελή ένα σω- 
σίβιον τοΰ Κόμματός μας χαί μόνον. Ό  νέος εκλογικός νόμος υπό τάς 
σημερινάς ιδιαίτατα περιστάσεις, πρέπει νά εϊναι σωσίβιον τοϋ χινδυνεύο- 
ντος νά καταποντισθή Κοινοβουλευτισμού κα ί τής άπειλουμένης νά χατα- 
βυθισθή Δημοκρατίας. Δέν δύνανται, την Κοινοβουλευτικήν Δημοκρατίαν 
νά τήν σώσουν πλέον καθεστωτικής μορφής παρατάξεις, όσον χαί εάν 
απορροφήσουν εν όνόματι τού άντικομμουνιστιχού άγώνος δλας τάς χρα- 
τικάς δυνάμεις. Τήν Δημοκρατίαν θά τήν σώση ή άποχρυστάλλωσις πο
λιτικών ιδεών παγίων, θά τήν σώση ή όργάνωσις πολιτικών Κομμάτων  
υγιών μ έ σταθεράς πολιτιχάς άρχάς. Θά τήν σώση ή σταθερά κα ί απρό
σκοπτος έξέλιξις άπό τήν πολιτικήν μορφήν τήν οποίαν έχει σήμερον, είς 
μορφήν συγχρονισμένης πολιτικής κα ί οικονομικής Δημοκρατίας. Έάν  
τούτο εχωμεν ύπ ’ όφει, δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, δτι πρέπει άπό  
κοινού νά υ'ιοθετήσωμεν νέον εκλογικόν νόμον, ό όποιος διά ρητής συμ
φωνίας κυρίων, νά ίσχύση επί πολλάς κ α ί μακράς, άλλεπαλήλους εχλο- 
γικάς περιόδους. Διότι αυτή ή άνάπλασις τής πολιτικής μας ζωής, τήν 
οποίαν όλοι επιθυμούμεν, αυτή ή έξυγίανσις τοΰ δημοσίου μας βίου, τήν 
όποιαν δλοι επαγγελόμεθα, δέν εϊναι δυνατόν νά έπιτευχθή, σύμφωνα μ έ  
τήν μέχρι τούδε παράδοσίν μας κα ί τήν μέχρι τούδε εκλογικήν μας τα 
κτικήν. Οΰτε εϊναι δυνατόν νά έπιτευχθή είς τό διάστημα μιάς κοινοβου
λευτικής 4ετίας. Εϊπεν ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δτι εδόθησαν 
εσχάτως άφορμαί αναταραχής, λόγω άδιστάκτου, δπως τόν έχαρακτήρι- 
σε, διασυρμού. "Ολοι χαταδικάζομεν τόν άδίσταχτον διασυρμόν χαί 
άλλοίμονον, έάν ήτο κανείς είς τήν αίθουσαν αυτήν, ό όποιος νά υ'ιοθε- 
τήση τοιαύτην μέθοδον διεξαγωγής τών πολιτικών αγώνων.

Εκπλήσσομαι δμως ολίγον άπό ιστορικής άπόφεως, διότι ό κ. Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως τό γεγονός αυτό τό θεωρεί ώς πρωτοφανές κα ί 
μόνον είς αυτόν έπισυμβαϊνον. "Οποιος εισέρχεται είς τήν πολιτικήν ζω
ήν γνωρίζει, δτι εϊναι πιθανώτατον νά αντιμετώπιση αύτάς κα ί άλλας 
δεινοτέρας συμφοράς. Δέν ήθελα νά εϊμαι υποχρεωμένος νά έπεκταθώ  
έπί τοϋ θέματος αυτού. Σ άς  είπα χαί άλλοτε, δτι είς τό ίδιχόν μας πα
ρελθόν δέν υπάρχει περίπτωσις κατά τήν όποιαν νά έξετοξευθη έναντίον 
άλλης πολιτικής παρατάξεως ό ρύπος τού διασυρμού. Ά λλά σείς ήνέ- 
χθητε νά παραπεμφθή ή ίδική μας πολιτική διαχείρισις είς δικαστικά 
πρόσωπα, χωρίς νά δημοσιευθή ποτέ τό αποτέλεσμα.

Πρόεδρος. Είς τό θέμα, κ. Νόβα, εΐμεθα έπί τού έκλογικού νόμου.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Άναφέρομαι, έπί πλέον, κα ί είς τήν κατηγο
ρίαν περί φοροδιαφυγής τοΰ αειμνήστου Καρτάλη. "Ολαι αύταί α ί ΰπερ- 
βολαί είναι μέχρις ενός σημείου άνθρώπιναι κ α ί δέν είναι δυνατόν νά 
έκλείφουν όλοσχερώς. Ά λλά κα ί δέν είναι δυνατόν νά τάς κατηγορή ή 
κυβερνώσα παράταξις είς βάρος τής Άντιπολιτεύσεως, δταν τό ίδικόν 
της παρελθόν είναι βεβαρυμένον μέ άναλόγους πράξεις βαρυτέρας ευθύ
νης. Έπαναλαμβάνω, δτι καταδικάζομεν άδιστάκτως πάντα άδίστακτον 
διασυρμόν, άπαιτοϋντες δμως άπό τήν άλλην πλευράν νά ύπάρχη μ ία δι
ατακτική ευθιξία, ούτως ώστε νά μή λαμβάνη ανεπίτρεπτου έκτασιν 
οίαδήποτε βάσιμος κρίσις ή επίκρισις κα ί νά μή τροφοδοτούνται περαιτέ
ρω αί έγειρόμεναι υπόνοιαι έκ τής κακής διαχειρίσεως ώρισμένων θεμά
των, νά καυτηριάζωνται δέ αυθωρεί δλαι α ί σκανδαλώδεις παραβάσεις. 
Κ α ί θά ήθελον, καταλήγων, έπί τοΰ σημείου τούτου νά υπενθυμίσω 
έκείνο, τό όποιον εΐπεν ό αείμνηστος Ντεσανέλ, ό Πρόεδρος τής Γ αλ 
λικής Δημοκρατίας, δτι δηλαδή ό πολιτικός άνήρ ήμπορεΐ νά πλήττη μέ 
τό μέτωπόν του τά άστρα, άλλά συχνά είναι υποχρεωμένος νά βαδίζη μέ 
τά πόδια βυθισμένα είς την λάσπην. Μέσα είς αυτήν τήν πραγματικότη
τα υπάρχουν εΰρέα περιθώρια, ώστε νά ρυθμίσωμεν τήν πολιτικήν μας  
ζωήν έπί ύγιεστέρων βάσεων. Πρίν κατέλθω τοΰ βήματος, κύριοι συνά
δελφοι, θέλω νά έκφράσω κα ί πάλιν τήν ίκανοποίησίν μου, διότι ή έπε- 
ρώτησίς μας εδωσεν άφορμήν είς τήν εΰρεΐαν αυτήν συζήτησιν κ α ί είς 
τάς άποφινάς δηλώσεις τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως. Ίσ ω ς  θά 
είναι δυνατόν κα ί προτιμητέον ή προεργασία κα ί αί έπερωτήσεις έπί τού 
έκλογικοΰ νόμου νά άρχίσουν αμέσως τώρα, άλλά δέν είναι δυνατόν νά 
διατυπωθή έπί τοΰ σημείου αυτού σοβαρά άντίρρησις. Δυνάμεθα νά άνα- 
μείνωμεν μέχρι τού Μαρτίου, αρκεί νά μή έπαναληφθή ή προσφιλής τα
κτική τών παρελκύσεων. Εκείνο, τό όποιον ήθελα νά τονίσω κα ί πάλιν 
έτι περισσότερον, είναι, δτι πράγματι, δπως κα ί ό Πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως, νομίζω, ύπέλαβε, πρέπει νά κατανοήσωμεν πλέον, δτι ό έκλογι- 
κός νόμος δέν είναι αποκλειστικόν ίδιοπαρασκεύασμα τής κομματικής 
μας κουζίνας, ούτε τής ίδικής μας, ούτε τής ίδικής σας, Ό  έκλογικός 
νόμος είναι ό μόνος πολιτικός νόμος, ό κ α τ ’ έξοχήν πολιτικός νόμος. 
Αυτός κα ί μόνον ζωοποιεί κα ί τήν Κυβέρνησιν κα ί τό Κ ράτος κα ί τήν 
Πολιτείαν. Αυτός είναι ό νόμος “μήτρα”, ό όποιος περιέχει, έν σπέρμα- 
τι, δλους τούς άλλους νόμους. Σπεύδω νά σάς εΐπω, δτι οί χαρακτηρι
σμοί αυτοί δέν είναι έφευρήματα ίδικά μου. Έ χουν διατυπωθή άπό δια- 
σήμους σοφούς Συνταγματολόγους, οί όποιοι είναι σύμφωνος δτι δέν 
είναι τίμιον, δέν είναι ηθικόν - τ ό  χαρακτηρίζουν έπαχθές, τό χαρακτηρί
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ζουν επιζήμιον- τό νά έναλλάσσωνται τά εκλογικά συστήματα συχνά. 
Συμφωνώ, λοιπόν, μέ τήν διαπίστωσιν πού έκαμε κα ί ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως, ότι εκείνο, τό όποιον μ άς χρειάζεται, έάν θέλωμεν νά κά- 
μωμεν βαθεΐαν τομήν είς τήν μέχρι τοϋδε πολιτικήν μας, ακαταστασίαν, 
είναι νά φηφίσωμεν ένα άδιάβλητον εκλογικόν νόμον κοινής συμφωνίας, 
δυνάμενον νά ίσχύση έφ ’ εξής είς μακράν σειράν περιόδων. Ό  νέος εκλο
γικός νόμος πρέπει νά άποσοβήση τήν πόλωσιν, πρέπει νά άποτρέφη τήν 
συγκρότησιν ευκαιριακών μετώπων, τά όποια συνοθυλεύουν τό λαϊκόν 
φρόνημα κα ί φθείρουν τό Πολίτευμα, πρέπει νά μάς δώση πιστήν άπο- 
γραφήν τών πολιτικών δυνάμεων τής Χ ώρας κ α ί εναργή άπεικόνισιν τών 
πραγματικών ροπών τής κοινής γνώμης.

Έλέχθη, κύριοι συνάδελφοι, προσφυώς, ότι ό Κ αταστατικός Χάρτης, 
τό Σύνταγμα εκάστης χώρας, είναι ή Κοινωνία εν αναπαύσει, ό δέ εκλο
γικός νόμος είναι ή Κοινωνία εν πορεία. "Ας συνεργασθώμεν όλοι μαζί, 
ώστε νά κατευθύνωμεν τήν πορείαν τής Ελληνικής Κοινωνίας, όχι πρός 
τούς χρονίζοντας φατριασμούς κα ί οΰτε πρός τήν νάρκην τοΰ ελλοχεύο- 
ντος ολοκληρωτισμού, άλλά νά τήν κατευθύνωμεν πρός τόν αΐθριον ορί
ζοντα τής αληθούς κοινωνικής κα ί οικονομικής Δημοκρατίας (Χειροκρο
τήματα)».



Περί Ελληνικών Επαρχιών II

Όταν τό Φεβρουάριο τοΰ 1 9 6 0  συστήθηκε ή Νέα Πολιτική Κίνηση, 
τήν οποίαν άποτέλεσαν οί Στ. Άλλαμανής, Γ . Βοραζάνης, Τζών Γκλα
βανής, Φ ωκ. Ζαΐμης, Ί ω . Ζίγδης, Δημ. Κωστής, Κ . Αιδωρίκης, Έ μ μ . 
Λουλακάκης, Γ . Μαύρος, Γ . Μελάς, Κ . Μητσοτάκης, Δημ. Παπασπύ- 
ρου, Π. Παπαληγούρας, Γ . Ράλλης καί Ί ω . Τούμπας, ό Γ . Άθανασιά
δης-Νόβας άναδείχθηκε έπικεφαλής τους ώς Κοινοβουλευτικός Εκπρό
σωπος.

Ώ ς  Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, λοιπόν, τής Νέας Πολιτικής Κί
νησης, ό Νόβας έδειξε ιδιαίτερη πολιτική κινητικότητα καί μέ τίς ανε
πανάληπτες αγορεύσεις του έκαμε μεγάλη εντύπωση στό Σώμα γιά τήν 
επιθετική ορμή, τή μεστότητα τών έπιχειρημάτων του καί τή δύναμη τοΰ 
λόγου.

Ό  πόνος του γιά τήν εγκατάλειψη τής Ελληνικής Επαρχίας καί τή 
μή Ισόρροπη πρός τά αστικά κέντρα τής χώρας μας ανάπτυξή της, ξα- 
ναέφερε στήν έπικαιρότητα τήν έπερώτηση του περί τών Ελληνικών 
Επαρχιών, ένισχυμένη αυτή τή φορά μέ τίς υπογραφές τών Γ . Μαύρου, 
I. Ζίγδη, Σ . Άλλαμανή, Π. Παπαληγούρα, Ε. Λουλακάκη καί Α. Κω- 
στή, οί όποιοι τήν υιοθέτησαν άπό τήν πρώτη στιγμή καί τής έδωσαν 
μάλιστα καί τήν πρέπουσα σημασία.

Ή  έπερώτηση μέ παραπλήσιο μέ τήν προηγούμενη κείμενο κατατέθη
κε στή Βουλή στίς 4 - 6 - 1 9 6 0 ,  συζητήθηκε ευρύτατα σέ δεκαπέντε συνε
δριάσεις τής Βουλής78 καί συνετέλεσε κατά πολύ στή διαφώτιση καί στή 
συνειδητοποίηση τών μεγάλων προβλημάτων τής Επαρχίας καί τοΰ κα
λύτερου τρόπου άντιμετωπίσεώς τους.

7 8 . α) Συγκεκριμένα ή έπερώτηση συζητήθηκε στίς εξής Συνεδριάσεις τοϋ Σώματος:
Συνεδρίαση 6 7 , τής 22ας Φεβρουάριου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 2 2 5 -2 4 6 .
Συνεδρίαση 6 9 , τής 24ης Φεβρουάριου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 2 7 5 -2 9 8 .
Συνεδρίαση 7 1 , τής 28ης Φεβρουάριου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 3 1 8 -3 3 8 .
Συνεδρίαση 7 4 , τής 3ης Μαρτίου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 3 9 5 -4 1 3 . 
Συνεδρίαση 7 6 , τής 7ης Μαρτίου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 4 3 7 -4 5 5 .  
Συνεδρίαση 7 9 , τής 10ης Μαρτίου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 4 9 1 -5 0 9 .  
Συνεδρίαση 8 1 , τής 14ης Μαρτίου 1 9 6 1 , Έφημ. συζητήσεων σελ. 5 4 3 -5 6 4 .
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Συγκεκριμένα, ή έπερώτηση εχει ώς εξής:

«Διά τούς Άξ. κ. κ. Πρόεδρον Κυβερνήσεως καί Υπουργόν Συντονι
σμού.

Έπερωτώνται οί κ.κ. Πρόεδρος Κυβερνήσεως καί Υπουργός Συντονι
σμού διότι δέν λαμβάνουν τά προσήκοντα μέτρα διά τήν τόνωσιν τών 
επαρχιών καί τήν ίσόρροπον άνάπτυξιν πόλεων καί υπαίθρου.

Έν Άθήναις τή 4 Ιουνίου 1960 

Οί Έπερωτώντες Βουλευταί

Γ. ΜΑΥΡΟΣ, Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ, I. ΖΙΓΔΗΣ, Σ. 
ΑΛΑΜΑΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Ε. ΑΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Α. ΚΩΣΤΗΣ.

Ή  αγόρευση τού Γ . Άθανασιάδη-Νόβα στή συγκεκριμένη έπερώτηση 
υπήρξε μακροσκελέστατη, μνημειώδης καί μέ πολύ ενδιαφέρον γιά τήν 
έπαύριο ολοκλήρου τοΰ Έθνους.

Κράτησε τρεις ολόκληρες ώρες στή Συνεδρίαση τής 25ης Απριλίου 
1 9 6 1  καί απεικόνισε πιστότατα τή μορφή καί τίς συνθήκες ζωής τών 
επαρχιακών καί ιδιαίτερα τών ορεινών πληθυσμών. Τέλος, άνέπτυξε 
ολόκληρο σύστημα διοικητικής καί οικονομικής όργανώσεώς τους γιά νά 
έπιτευχθεΐ πραγματική βελτίωση τής έπικρατούσας έξαθλιωτικής κατά
στασης καί ουσιαστική ανύψωση τοΰ βιοτικοΰ τους επιπέδου. 

Συγκεκριμένα είπε:

α) Γενικά

«Ή Κοινοβουλευτική ύπέρ τής Επαρχίας σταυροφορία, τήν οποίαν 
έπροκάλεσεν ή έπερώτησίς μας, καθώς καί αί συναφείς έπερωτήσεις τών

Συνεδρίαση 9 4 , τής 24ης Απριλίου 1 9 6 1 , σελ. 3 8 2 -3 9 6 .
Συνεδρίαση 9 5 , τής 25ης Απριλίου 1 9 6 1 , σελ. 4 1 4 -4 3 9  (ή ομιλία τού Νόβα). 
Συνεδρίαση 9 8 , τής 28ης Απριλίου 1 9 6 1 , σελ. 4 8 9 -5 0 1 .
Συνεδρίαση 103 , τής 5ης Μαΐου 1 9 6 1 , σελ. 5 9 1 -6 0 9 .
Συνεδρίαση 105, τής 9ης Μαΐου 1 9 6 1 , σελ. 6 3 1 -6 4 2 .
Συνεδρίαση 110 , τής 16ης Μαΐου 1 9 6 1 , σελ. 2 8 -3 9 .
Συνεδρίαση 113 , τής 19ης Μαΐου 1 9 6 1 , σελ. 1 1 5 -1 2 6 .
Συνεδρίαση 115 , τής 23ης Μαΐου 1 9 6 1 , σελ. 1 5 9 -1 6 7 .
β) Ή  άγόρευση τοΰ Γ . ’Αθανασιάδη Νόβα περί Ελληνικών επαρχιών, κυκλοφόρησε

καί σε ανάτυπο.
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άλλων αξιότιμων συναδέλφων, άποτέλεσεν αισθητήν ήθιχήν ένθάρρυνσι 
γιά τούς επαρχιακούς πληθυσμούς, πού τόσο σκληρά εργάζονται γιά τόν 
επιούσιο τών οικογενειών των, άλλά κα ί γιά τήν επαύριον ολοκλήρου 
τοΰ Έθνους.

Θέλω νά ελπίζω δτι πέραν τής ηθικής αυτής ενθαρρύνσεως θά συντε- 
λέση κα ί στήν άποκόμισι θετικών συμπερασμάτων, ενισχυτικών τής κα- 
ταβαλλομένης γιά τήν άνάπτυξι τών επαρχιών κρατικής προσπάθειας. 
Απορώ μάλιστα γιατί ή Κυβέρνησις δέν έμεινε κ α ί αυτή είλικρινώς 
ευχαριστημένη άπό τήν εύρεϊα, εμπεριστατωμένη κα ί έπ ί ΰφηλού ώ ς έπί 
τό πολύ έπιπέδου συγκρατηθεΐσα συζήτησι, άλλά έξεδήλωσεν, υπό τό 
κράτος άδικαιολογήτου έκνευρισμοϋ, έλλειφι φυχραιμίας κ α ί κατανοήσε- 
ως. Ώ ς είχα τήν ευκαιρία νά παρατηρήσω κ α ί άλλοτε, κατέχεται άπό  
τήν φύχωσι τοΰ άλαθήτου κ α ί άδυνατεΐ νά έπωφεληθή τών βοηθημάτων, 
πού τής προσφέρει έκάστοτε ό καλόπιστος έλεγχος τής Άντιπολιτεύσεως. 
Έ ν α  άπό τά προτερήματα τής Κυβερνήσεως, (διότι έγώ δέν άρνοΰμαι 
δτι έχει κ α ί τοιαΰτα), είναι ή αισιοδοξία της. Τό κακόν δμως είναι δτι 
αΰτη έχει καταστή παθολογικώς υπερτροφική κα ί ώς έκ τούτου αύτοκα- 
ταστρέφεται.

Φέρουσα συνεχώς ή Κυβέρνησις τό ρόδινο φακό τής αισιοδοξίας, βλέ
πει συνήθως παραμορφωμένη τή ζώσα πραγματικότητα κ α ί ύπερπηδώσα 
τή ροή της, έπαναπαύεται μ έ τή συλλογή εύπλάστων στατιστικών στοι
χείων έπ ί τής άμμου τών όποιων οίκοδομεϊ τήν ευδαιμονία της, πού δέν 
συμπίπτει, άτυχώς, νά είναι πάντοτε κ α ί ευδαιμονία τού λαού. Ό  μύθος 
τής ευημερίας, πού διασαλπίζουν υπουργοί κα ί ραδιόφωνα, βρίσκεται σέ 
πλήρη διαφωνία μέ τήν πραγματική κατάστασι τήν οποία, φυσικά, πι
στότερα άπεικονίζουν έπίσημες έκθέσεις δπως π.χ. ή έμπιστευτική έκθεσι 
τής Ειδικής Αποστολής τού “Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου”, συντα- 
χθεΐσα τόν Μάρτιον τού 1960.

Δέν θά άποπειραθώ νά εισέλθω στό στατιστικό λαβύρινθο, διότι, 
άλλωστε, οί άριθμοί έχρησιμοποιήθηκαν “κατά  κόρον”, σάν βαρύ πυρο
βολικό στίς κύριες φάσεις τής μάχης. Τώρα, υποχρεωμένος νά διεξαγά- 
γω ένα είδος μάχης οπισθοφυλακών, πρέπει νά χρησιμοποιήσω άγχέμα- 
χ α  δπλα, τά  όποια θά δανεισθώ άπό τήν παρατήρησι τής τρεχούσης 
ζωής κα ί άπό τήν καθημερινήν πείρα. Θά προσπαθήσω άλλωστε νά μήν 
έπαναλάβω δσα οί προηγηθέντες ρήτορες πλέον ή έπαρκώς άνάπτυξαν.

Γ ιά  τήν άπεικόνισι τής πραγματικής καταστάσεως είς έμέ άρκούν οί 
άπλοι άριθμοί τού μέσου άγρότη, οί όποιοι έκφράζουν εύγλώττως κα ί 
πειστικώς τό σημερινό του παράπονο.
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“Πρώτα ήθελα ένδεκα οκάδες καλαμπόκι γιά ν ’ αγοράσω ένα ντρίλι- 
νο παντελόνι. Τώρα θέλω πενήντα χαί δέν φτάνουν”. “Π ρώτα μοϋ πε
ρίσσευαν κα ί πενήντα δραχμές νά τίς βάλω στό Ταμιευτήριο. Τώρα, πού 
μεγάλωσαν κα ί τά παιδιά κ α ί δουλεύουν κι αυτά, δέ μπορούμε νά χορ
τάσουμε φωμί”. “Πρώτα είχαμε τήν οκά τετρακόσια δράμια τώρα τήν 
έχουμε τριακόσα”.

Γνωρίζω δτι τό κλείσιμο τής περίφημης φαλίδας δέν είναι εύκολο. 
Κ αί μοϋ φαίνεται απίστευτο δτι, άπό δλον τόν κόσμο, μόνον στή Νέα 
Ζηλανδία έχει έπιτευχθή τό θαυματουργικό κλείσιμο! Ό ρθά έχει λεχθή 
δτι ή ισοτιμία τοΰ βιομηχανικού κ α ί τού αγροτικού εισοδήματος έχει γί
νει σήμερα τό περιπαθές δνειρο τής γενεάς μας, δπως τών πατέρων μας  
ήταν ή Ισοτιμία χρυσού και χαρτονομίσματος. Τό ζήτημα είναι νά μή 
ανοίγεται, δπως δυστυχώς, συμβαίνει εδώ σ ’ έμάς, δλο κ α ί περισσότερο 
ή φαλίς, μ έ κίνδυνο νά ζεβιδωθή κάποτε άπό τό πολύ άνοιγμα κα ί τό 
σκέλος της τό βιομηχανικό πλήξη θανάσιμα τόν άγρότη!

Συμπέρασμα, κύριοι, τών ουσιαστικών άγορεύσεων τών άξιοτίμων συ
ναδέλφων, πού προηγήθηκαν έπί τού βήματος τούτου, κ α ί τών μακρών 
άπαντήσεων τών άξιοτίμων κ.χ. Υπουργών, συμπέρασμα άχόμη κα ί τού 
φωνογραφιχώς άποδοθέντος άπό εμέ παραπόνου τού μέσου άγρότη, είναι 
δτι ή ύπαιθρος διέρχεται κρίσι δεινή. Πίπτει ή γεωργική παραγωγή. Π ί
πτουν οί τιμές τών προϊόντων της. Πίπτει τό γεωργικό εισόδημα. Πίπτει 
τό βιοτικό επίπεδο. Ανεργία μαστίζει τή νεολαία. Ύποαπασχόλησι μ α
ραίνει τόν πληθυσμό. Υποσιτισμός λυμαίνεται τήν ύπαιθρο. Πανικός 
φυγής κυριαρχεί στόν άγροτικό κόσμο. Άποδεκατίζονται τά χωριά. Ρη
μάζουν τά σπίτια. Αγριεύουν τά χωράφια..

Ή  εικόνα δέν είναι καθόλου ευχάριστη. Κ α ί ό κίνδυνος προσλαμβάνει 
διαστάσεις κινδύνου εθνικού. Δέν λέγω δτι ενώπιον τού κινδύνου αυτού 
τό Κράτος άναισθητεΐ. Κ α ί στοργή εκδηλώνεται κα ί μέριμνα λαμβάνε- 
ται. Δέν λέγω δτι ή Κυβέρνησι άδιαφορεϊ κα ί άδρανεϊ άναλγήτως. Κ α ί  
δρά κα ί λαμβάνει μέτρα. Λέγω δμως δτι ή δραστηριότης της είναι άνορ- 
γάνωτη ή κακώς οργανωμένη. Λέγω δτι τά μέτρα της, δπως τά έχει 
μεθοδεύσει, είναι εμβαλωματικά χαί άνεπαρχή. Οί δαπάνες είναι σεβα
στές, τά άποτελέσματα πενιχρά. Δέν υπάρχει ούτε πνεύμα, οΰτε πράξις 
νοικοκυρωσύνης κα ί μάλιστα νοιχοχυρωσύνης-δημιουργιχής. Στήν περί- 
στασι πού περνάμε χαί στόν κίνδυνο πού διατρέχουμε, δέν άρχει ένα τυ
πικό κυβερνητικό ενδιαφέρον. Χρειάζεται ένθερμος ζήλος. Χρειάζεται 
άνώτερος οίστρος. Τό ενδιαφέρον πρέπει νά ΰφωθή σέ πάθος. “Αν 
υπήρχε τό ΰφηλόν πάθος, πρώτα-πρώτα θά είχαν άναπλασθή οί εκτελε-
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στίχοι οργανισμοί, διά μέσου τών όποιων λειτουργεί τό Κυβερνητικόν 
ενδιαφέρον. Τήν όπισθοδρομιχή γραφειοκρατία θά ειχεν αντικαταστήσει 
εμπνευσμένη πρωτοβουλία μ έ θάρρος ευθύνης κ α ί οργασμό δημιουργίας. 
Ό  καθυστερημένος Μανδαρινισμός θά είχε παραχωρήσει τή θέσι του σέ 
συγχρονισμένο Κρατικό μηχανισμό. Ά πό τούς άρμοδιωτέρους παράγο
ντες τονίζεται ή άνάγκη τής ριζικής άναμορφώσεως τοΰ κρατικού μηχα
νισμού, Ιδίως αυτού πού απασχολείται μ έ τά οικονομικά προβλήματα. 
“Ολοι οί κρατικοί κα ί παρακρατικοί θεσμοί απαιτούν σήμερα βασική με
ταρρύθμισή “ Άνευ θεσμολογικής έπαναστάσεως καμμία οικονομική 
άνάπτυξι δέν είναι δυνατή”, διάβαζα τελευταία σέ σοβαρό οικονομικό πε
ριοδικό. Κ α ί τό προσυπογράφω.

Θά ίσχυρισθή ή Κυβέρνησι δτι καταρτίζεται μελέτη άναδιοργανώσεως 
τών κρατικών υπηρεσιών. Στήν εποχή τών διαπλανητικών πυραύλων 
πρόοδος έποχουμένη αραμπά αποτελεί παρωδίαν. Χωρίς ισχυρή αναδη
μιουργική πνοή, χωρίς παλμό ηφαιστειώδη, δέν γίνονται επαναστατικές 
μεταρρυθμίσεις! Ά ν  δέν τροφοδοτήσουμε κ α ί πάλι τίς ελληνικές καλέν- 
δες, φοβούμαι δτι θά προχωρήσουμε άλλη μ ιά φορά σέ απλή νομικοποί- 
ησι τών δημοσίων υπηρεσιών! Ά λλά δέν είναι αύτό πού μ άς λείπει, ούτε 
αύτό πού μάς χρειάζεται -  είναι κάτι αντίθετο ίσως. Κ α ί χωρίς νά θέλω 
νά θίζω τούς άσχολουμένους μ έ τή μελέτη τής άναδιοργανώσεως -  ούτε 
ενθυμούμαι είς ποιους έχει άνατεθή -  κρίνω δτι θά ήτο άπείρως σκοπι- 
μώτερο νά είχεν άνατεθή σέ μ ία Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτρο
πή τό έργον. Αύτή νά έκλέξη τό επιτελείο της κα ί αύτή νά τού εμπνεύ- 
ση ανανεωτικό ζήλο.

Γ ιά  νά έχουν λείφει οί άπαιτούμενες φυχικές, επιστημονικές κα ί  
οργανωτικές προϋποθέσεις τό Κυβερνητικό έργο, στόν τομέα τής οικονο
μικής άναπτύξεως, δέν πήρε τήν έζαρσι πού άπαιτείτο. Άντί νά λάβη τή 
μορφή δημιουργικής έξορμήσεως, έμεινε στήν άμορφία σπασμωδικών μ έ
τρων. Κ α ί δχι κάν μέτρων, άλλά ημιμέτρων.

Είναι φανερό δτι δέν είχε συλληφθή ξάστερα κ α ί δέν είχε συνειδητο
ποιηθεί ολοκληρωμένα ούτε τό νόημα ούτε τό περιεχόμενο τού πελωρίου 
προβλήματος, ούτε κάν τό γενικό του περίγραμμα. Γ ιά  τούτο ό προ
γραμματισμός υπήρξε βραδύς κ α ί άτελής. Γ ιά  τούτο δέν κατορθώθηκε 
άποσαφήνισι τών σκοπών. Γ ιά  τούτο ή ίεράρχησι τών άναγκών άγνοήθη- 
κε. Γ ιά  τούτο ή καταβαλόμενη προσπάθεια δέν άνταποκρίνεται στό μέγε
θος τού έργου. Γ ιά  τούτο ή εκτέλεσι δέν γίνεται κατά  τρόπο πλημμελή, 
μολονότι υπέρ τό δέον πολυδάπανο. Γ ιά  τούτο ή άπόδοσι καθυστερεί έπι- 
κινδύνως γιά τήν οικονομική τύχη τής Χώρας.
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β) Ή καθυστέρηση τοΰ Γεωργικού Τομέα

Γνωρίζετε πολύ καλύτερα άπό εμέ ποιους κινδύνους συσσωρεύει ή 
αναμφισβήτητη καθυστέρησι τοΰ γεωργικού τομέως. Τήν τελευταία τριε
τία ή αγροτική οικονομία σημειώνει όχι απλώς στασιμότητα άλλά κάμ- 
φι. Έ κεϊ όμως, δηλαδή στήν πρωτογενή παραγωγή, θεμελιώνονται τά 
βάθρα τής οικονομίας μας. Κ α ί όταν αύτά κλονίζονται, κλονίζεται όλο 
τό οικονομικό μας οικοδόμημα. Ή  άναταραχή είναι εμφανής. Κ α ί δέν 
μπορούσε νά μήν είναι. Σ έ  μ ία χώρα ύποανάπτυκτη όπως ή δική μας, οί 
επενδύσεις έπρεπε νά είναι ταχύτερα κα ί πολύ περισσότερο άποδοτικές σέ 
παραγωγικότητα. Δυστυχώς ό ρυθμός αύξήσεως τών δημοσίων επενδύ
σεων κ α ί αύζήσεως τού εθνικού εισοδήματος είναι πολύ διαφορικός. Τό 
ίδιο συμβαίνει στίς πιστοδοτήσεις.

Ή  Αγροτική Τράπεζα μάς πληροφορεί ότι τό τοποθετημένο κ α ί δου- 
λεύον στή Γεωργία κεφάλαιο ΰπερδιπλασιάσθη άπό τό Σεπτέμβριο τού 
1955 έως τό Σεπτέμβριο τού 1960. Ή ταν τότε 3.356,2 έκατομμύρια 
δραχμαί, ήταν άντιστοίχως πέρισυ 7.687,9 έκατομμύρια δραχ. Ανέρχε
ται τώρα σέ 8.500 περίπου έκατομ. δραχ. Έ ρω τάται: Ύπερδιπλασιάσθη- 
κε κα ί τό γεωργικό εισόδημα; Αυξήθηκε έστω, σέ βαθμό ικανοποιητικό; 
Δυστυχώς ή άπάντησι είναι άρνητική...

"Οπως κριτήριο τής επιτυχίας τών επενδύσεων είναι ή αύξηση τού 
εθνικού εισοδήματος, έτσι κα ί κριτήριο επιτυχίας τών άγροτικών πιστο- 
δοτήσεων πρέπει νά είναι ή αυξησι τού γεωργικού εισοδήματος. Χωρίς 
αυτήν όδηγούμεθα σέ άδυναμία ρευστοποιήσεως τού κεφαλαίου, όδηγού- 
μεθα σέ πάγωμα τών πιστώσεων. Σ έ  πολλά διαμερίσματα, (όπως λ.χ. 
στήν Κέρκυρα) έχομε ήδη ύπερβή κάθε όριο πιστωτικής άντοχής. Μ πο
ρεί νά συνεχισθή ό ύπερδανεισμός, μ έ τόν όποιο έως τώρα έτονώσαμε 
τήν ύπαιθρο -  κα ί τήν έτονώσαμε, τό πιό πολύ, πρός ενίσχυσι τής κα
ταναλωτικής της δυνάμεως; Ασφαλώς όχι! Βλέπω τυχαίως στό πρό
σφατο “Δελτών Αγροτικής Τραπέζης” ότι 42 παραγω γοί τής Νάξου 
ενισχύθησαν μέ μεσοπρόθεσμα δάνεια συνολικού ποσού 665.000 δρχ. δΓ  
εκβαθύνσεις κα ί εντοιχίσεις φρεάτων, κατασκευήν ύδατοδεξαμενών κλπ. 
Σ τό ίδιο νησί 14 άκτήμονες κα ί ήμιακτήμονες παραγωγοί ενισχύθηκαν 
μ έ δάνειο μεσοπρόθεσμο 244.000 δρχ. γιά τήν εξαγορά γαιών πρός γε
ωργική των άποκατάστασι. Επίσης στήν Ε παρχία Κορινθίας ενισχύθη- 
καν προσφάτως μέ δάνεια μεσοπρόθεσμα 195 κα ί 150 χιλιάδων 
δραχμών άντιστοίχως δύο γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί. Στήν ίδια πε
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ριφέρεια τόν παρελθόντα Δεκέμβριο έγιναν χορηγήσεις μεσοπρόθεσμου 
πίστεως δΤ αρδευτικός βελτιώσεις Δραχμ. 550.000, διά ποιμνιοστάσια 
Δραχμ. 100.000, διά πτηνοτροφεία Δραχμ. 91.000, δ ι ’ αγοράν πευκο
τεμαχίων Δραχμ. 130.000 (άκτήμονες 11). Στην ίδια περιφέρεια Κοριν
θίας (Λυκοποριά) έχορηγήθη δάνειον μέσης διαρκείας Δραχμ. 250.000  
γιά την επένδυσι ύδραυλάκων. Τέλος στό Δερβένι Κορινθίας, εχορηγή- 
θησαν τελευταίως ανάλογα δάνεια μακράς διαρκείας γιά την άνέγερσι 
πέντε νέων πτηνοτροφείων.

Χωρίς νά παρεξηγηθώ δτι υπαινίσσομαι ιδιαίτερη εύνοια πρός τίς ιδι
αίτερες εκλογικές των περιφέρειες, επειδή οί κ.κ. Υπουργοί τοΰ Συντο
νισμού κα ί τής Γεωργίας είναι οί κυρίως έπερωτώμενοι, τούς ερωτώ  
απλώ ς: Νομίζουν δτι θά είναι δυνατό νά ξαναδανείσουν κ α ί τό ίπόμενο 
έτος τά ποσά αύτά στους συμπολίτες των εάν συνεχισθή σ ’ δλη τή Χ ώ 
ρα ή κάμφι τής γεωργικής παραγωγής κα ί ή χαμηλή άπόδοσι; Πολύ 
περισσότερο δέ, θά μπορούν νά ελπίζουν κα ί άλλες επαρχίες, όλιγώτερον 
έως τώρα ευνοημένες, δτι θά ευνοηθούν είς τό προσεχές μέλλον σέ τέ
τοιο υφος δανειοδοτήσεως, εάν συνεχισθή ή σημερινή γενική κατάστασι 
τής αγροτικής μας οικονομίας; Ή  ΰπερεπιδότησι μοιραίως θά περιορισθή 
ανάλογα μ έ τήν πτώσι τού ρυθμού τής ρευστοποιήσεως. "Αν δέν εσημει- 
ώνετο μικρή άνάπτυζι τής κτηνοτροφίας κα ί τής αλιείας, ή κάμφι τής 
φυτικής παραγωγής θά έπρεπε νά μάς είχε τρομοκρατήσει δλους κα ί 
πρωτίστως τήν Αγροτική Τράπεζα.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Θά μού επιτρέφετε νά σάς δώσω  
στοιχεία, διά νά ϊδητε, τί έκαμε τό Ύπουργεϊον Γεω ργίας είς τήν ιδιαι
τέραν σας περιφέρεια, τά όποια είναι περισσότερα άπό αύτά, τά όποια 
άναφέρονται είς τήν Έκθεσιν. Σ άς  πληροφορώ δέ, δτι είς τόν προγραμ
ματισμόν τού Υπουργείου Γεωργίας, δσον αφορά τό 1961, αναγράφονται 
πολύ περισσότερα ποσά, διότι μ έ τήν χρηματοδότησιν κ α ί τήν ένίσχυσιν 
τήν όποιαν εκάμαμε είς δλα αύτά τά  χρόνια, δέν νομίζομε, δτι επετελέ- 
σθη πλήρως ό έπιδιωκόμενος σκοπός, είς δ  σημεϊον έλπίζομεν. Ε πομέ
νως διά τό 1961 έχομε προγραμματίσει πολύ μεγαλύτερου ποσόν κ α ί νά 
μή ανησυχείτε.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Χ αίρω πού τό ακούω. Δέν δύναμαι νά τό 
αμφισβητήσω, εφ δσον τό λέγετε, δτι θά προγραμματίσετε μεγαλύτερα 
ποσά. Άλλά δέν αρκεί αύτό. Ή  άπορρόφησις ενδιαφέρει. *Έχει σπάσει ή 
αντοχή τού κόσμου, διότι δέν πραγματοποιούνται ποτέ έζ  ολοκλήρου τά 
προγραμματιζόμενα διά τά  όποία επί πλέον δέν ιεραρχούνται δικαίως αί 
άνάγκαι. Διανέμονται σάν κόλλυβα μεγάλα ή μικρά ποσά δεξιά κα ί άρι-
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στερά χαί χατά χανόνα σπαταλώνται χωρίς νά αποπερατώνονται δλα τά 
έργα. "Οπου δέ γίνεται χαί δανεισμός εΐσπράττονται πειστιχώς τά δανει- 
σθέντα ενώ τό έργον είναι ε ’ισέτι ημιτελές χα ί οΰδέν απέδωσε. Θά σάς 
παραχαλέσω δμως, επειδή έχω διαρθρώσει τήν ομιλίαν μου εις κεφά
λαια, νά μοΰ έπιτρέφετε νά συνεχίσω άνευ διακοπών, νά ολοκληρώσω 
τόν έλεγχον κα ί είς τό τέλος μοΰ δίδετε άπάντησιν.

Ε. Άρβανιτάκης. Τό αγροτικόν εισόδημα τά δύο τελευταία χρόνια 
ήλαττώθη ή ηυξήθη;

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ήλαττώθη.
Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Οί αριθμοί οί όποιοι άνεφέρθησαν 

κατ' έπανάληφιν χαί άπό τόν Υπουργό Συντονισμού χαί άπό τούς άγο- 
ρητάς τής Άντιπολιτεύσεως -  άξιολόγους οικονομολόγους -  άπό τόν χ. 
Μαΰρον χαί άλλους λέγουν, δτι άπό τό 1955...

Ε. Άρβανιτάκης. Τώρα έχομε τό 1958-60.
Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Τό 1958-60 ειχαμεν μίαν κρίσιν 

τοΰ γεωργικού εισοδήματος είς διεθνές επίπεδον. Εχομε λοιπόν μίαν 
αΰξησιν πολύ μιχράν, άλλά εν συνεχεία...

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Παρέρχεται ή ώ ρα κ α ί θά μού έπιτρέφετε νά 
μή δεχθώ άλλας διακοπάς, διότι θά καταστή αδύνατον νά αναπτύξω τήν 
έπερώτησιν. -Π ροχω ρώ :

Τό ψλέγον κεντρικό μας ζήτημα είναι: ή αΰξησι τοΰ γεωργικού εισο
δήματος μέ ταχύ ρυθμό. Έφ' δσον δ ταχύς αυτός ρυθμός δέν επιτυγχά
νεται ή οικονομία μας θά νοσή ίπιχινδύνως. Κριτήρια τής προόδου μας  
δέν είναι τά ποσά τών επενδύσεων χαί τών πιστοδοτήσεων, είναι ή σύ- 
γχρισι τοΰ ρυθμού τής αύξήσεως παραγωγής μ έ τά άλλα Κράτη. "Ας 
χατανοήσωμε βαθύτερα τήν ουσία τού προβλήματος χαί άς μήν εξευτελί
ζομε, δπως τόσες άλλες έννοιες στόν τόπο μας, χαί τήν έννοια τοΰ προ
γραμματισμού. Μ έ κομματικούς φανατισμούς χ α ί ευχολα χειροκροτήμα
τα δέν λύονται τά πελώρια προβλήματα πού μάς πολιορκούν.

γ) Κατασκευάζουν άλλά δέν δημιουργούν

Μ εγαλαυχεί ή Κυβέρνησις γιά τόν κατασκευαστικόν οργασμό, πού 
παρατηρεΐται. Η μείς ανησυχούμε, δπως άντιλήφθητε, διότι ό οργασμός 
αυτός δέν προσλαμβάνει δημιουργικό χαρακτήρα. Τή διαφορά μεταξύ 
τοΰ κατασκευάζειν χαί τοΰ δημιουργείν φαίνεται δτι δέν τήν αντιλαμβά
νεται ή δέν τήν εκτιμά δεόντως ή Κυβέρνησις.

Άλλ ’ εκτός τούτου, έχει προσβληθή άπό ένα άθεράπευτον έθισμό.



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 3 3

"Οταν δέν μπορεί ν ’ άρνηθή πλέον δτι ένα πράγμα πηγαίνει κακά, συνη
θίζει ν’ άπαντά δτι τά  ίδια συμβαίνουν παντού. Ά λ λ ’ αν τά κακά, τά  
άσύμφορα, τά άπαράδεχτα συμβαίνουν παντού, αύτό δέν πρέπει νά μάς  
καθησυχάζει. Απεναντίας πρέπει νά μάς άνησυχή περισσότερο. Κ α ί πρέ
πει νά πολλαπλασιάζη τή δύναμι τής άντιδράσεώς μας.

Προσφιλής είναι, στόν κ. Υπουργό τής Προεδρίας Ιδιαιτέρως, ή άνα- 
δρομή στήν Ιστορία, ώσεί γιά νά δικαιολογήσουν άπό τούς τάφους οί τε- 
θνεώτες πρόγονοι δσα άδυνατούν νά δικαιολογήσουν επ ί τού στίβου τής 
βιοπάλης οί ζώντες επίγονοι. “ *Ας μήν άνησυχούμε γιά τήν αιμορραγία 
τής μεταναστεόσεως, διότι άπό 30 αιώνες αύτό είναι ή μοίρα τής Φυλής 
μ α ς !” Ωσάν νά μπορή νά γίνη σύγκρισι τής σημερινής άναγκαστικής φυ
γομανίας τών άλκιμωτέρων νέων μας στά πέρατα τής γής, μ έ τήν άποι- 
κιαχή εξάπλωσι τών Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων πρός τή Μεσόγειο 
καί τόν Εΰξεινο Πόντο, ή μ έ τήν κοσμογονική εξόρμησι τού Μεγάλου 
Άλεξάντρου στήν Άσία, ή μ έ τήν αύτοκρατορική προβολή τού Βυζαντίου 
στίς γειτονικές του περιοχές! Τότε ξεχυνόμαστε νικηφόροι νά μεταδώ 
σουμε τόν πολιτισμό μας σέ λαούς υποδεέστερους. Τώρα μεταναστεύου
με πτωχοπρόδρομοι νικημένοι κα ί κακώς εχοντες σέ χώρες πιό πολιτι
σμένες γιά νά εξασφαλίσουμε τό μεροδούλι μας κ α ί τό μεροφάι μας. 
Π οιά σύγκρισι μπορεί νά ύπάρχη μεταξύ τού ενός κα ί τού άλλου; "Οταν, 
μάλιστα, στή σημερινή εποχή σάν υφιστο εθνικό συμφέρον προβάλλει ή 
άνάγκη νά διατηρηθή ή δυναμικότης χ α ί τό σφρίγος κα ί ή γονιμότης τών 
Επαρχιών, ιδία τών βορείων, γ ιατί άλλοιώς κινδυνεύει αύτή αΰτη ή επι- 
βίωσι τής Φυλής!

“Δέν είναι τόσον οξύ τό δημογραφικό πρόβλημα”, εδογμάτισε ό φι- 
λαπόδημος κ. Υπουργός τής Προεδρίας. Πρώτη φορά βλέπω θεράποντα 
ιατρόν, ό όποιος επισχεπτόμενος πυρέσσοντα κα ί άλγούντα κα ί εξαντλη
μένου άσθενή τόν νοσηλεύει μ έ τή διάγνωσι δτι ή νόσος του δέν είναι 
άχόμη πολύ οξεία! Ά λ λ ’ δταν γίνη άχόμη όξύτερη θά είναι άδύνατο πλέ
ον νά σωθή ό άσθενής, όσονδήποτε εύστροφος κ α ί άν είναι ό τότε 
Υπουργός τής Προεδρίας! Έν τώ μεταξύ ό άριθμός τών μονίμως μετα- 
ναστευσάντων εξ  Ελλάδος κατοίκων της ύπερδιπλασιάσθη εντός ενός 
έτους. Άπό 23.684 τού 1959 έφθασε 47.768 τό 1960!

8) Ή άστυφιλία έρημώνει τά χωριά

Άγωνιζόμεθα δλοι γιά τή σωτηρία κ α ί τήν επιβίωσι κα ί τήν άνάπτυ- 
ξι τής Επαρχίας. Μ έ τό δρο Ε παρχ ία  εννοούμε, φυσικά, τό σύνολο τού
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έχτός τής Πρωτευούσης ελληνικού χώρου. Ό  χώρος αυτός διαιρείται 
άπό φυσικές κα ί κοινωνικές συνθήκες σέ επαρχιακά αστικά κέντρα, σέ 
πεδινές περιοχές κα ί σέ περιοχές ημιορεινές κα ί όρεινές. Σ έ  όλες αυτές 
τίς περιοχές τοΰ επαρχιακού χώρου, ή οικονομική, κοινωνική κα ί πνευ
ματική άνάπτυξι καθυστερεί. Κάθε άλλο παρά ισόμετρη είναι μ έ τήν 
ταυτόχρονη άνάπτυξι τής Πρωτευούσης.

Στήν άναμφισβήτητη αύτή διαφορά έγκειται ή μεγάλη άδικία, πού 
προσγίνεται στήν Επαρχία. Κ α ί τούτο άκριβώς είναι τό κεντρικό κατη
γορώ τοΰ ελέγχου μας. "Αν ό υδροκεφαλισμός ήτο καθεστώς άλγεινό 
μέν άλλά υγιές κ α ί ώφέλιμο γιά τή βιωσιμότητα τού *Εθνους, ή θυσία 
τής Επαρχίας θά είχε τήν δικαίωσί της. Άτυχώς, ό υδροκεφαλισμός 
άποτελεί βαρύτατη νόσο, πού άφού νεκρώση πρώτα τήν Επαρχία, θά νε- 
κρώση έπειτα πολύ σύντομα κα ί τόν όλον εθνικό Όργανισμό.

Υποστηρίζεται άπό τήν Κυβέρνησι ότι ό ουρμπανισμός είναι διεθνές 
φαινόμενο. Κανείς δέν τό άμφισβητεί. Ά λλά πουθενά δέν έχει τήν ίδιά- 
ζουσα, τήν αυτόχρημα θανάσιμη μορφή πού έχει στή Χ ώ ρα μας. Γ ιατ ί 
σ ’ εμάς ή άσφυχτιχή συσσώρευσι γίνεται σχεδόν μόνον εδώ στήν Αθήνα, 
ενώ άλλού σκορπίζεται σέ πολλά μεγάλα άστικά κέντρα. Στή γειτονική 
μας π.χ. Ιταλ ία  άπό τό 1951 έως τό 1957 έφυγαν άπό τήν ύπαιθρο 
1.200.000 άγρότες. Υπολογίζουν δέ ότι κάθε τρία λεπτά τής ώρας ένας 
άνθρωπος εγκαταλείπει τούς άγρούς γιά νά προσέλθη στίς πόλεις. Άλλά  
εκεί, πρώτον, δέν πηγαίνουν όλοι στή Ρώμη. Πάνε κα ί στό Μιλάνο κα ί 
στό Τορίνο κα ί στή Μπολώνια κα ί στή Γένοβα κα ί στή Νεάπολι κα ί σέ 
πολλές άλλες πόλεις. Δεύτερον, εκεί πού πάνε θά χρησιμοποιηθούν άμέ- 
σως σέ δευτερογενή παραγωγή και δέν θά πάφουν νά συνεισφέρουν στήν 
οικονομική άνάπτυξι τής Χ ώρας των. Ένώ εδώ σ ’ εμάς συμφορούνται 
όλοι στήν Αθήνα καί παραμένουν επί πολύ άνεργοι γιά νά γίνουν στό τέ
λος μεταπρατίσκοι τού ποδαριού, “πλασιέδες” , “δοσάδες”, όνειροπόλοι 
τής μεταναστεύσεως στό εξωτερικό.

Ά λλά μή νομίσετε ότι κ α ί στίς άλλες πλουσιώτερες χώρες δέν άγω- 
νιούν γιά τήν άφαιμάτωσι αύτή τής υπαίθρου. "Οσο κι άν τή θεωρούν 
άναπόφευχτη θυσία τών άγρών πρός τόν άστικό Μινώταυρο τής βιομη
χανίας, θυσία πού εξυφώνει άκόμη πιό πολύ τήν ηθική άξία τής 
χίας σάν πηγής εθνικών δυνάμεων, όμως παντού δυσανασχετούν γιά τό 
φαινόμενο. Γ ιατ ί παντού ή έξοδος άπό τούς άγρούς, σάν φαινόμενο δυ
ναμικό πού είναι, παρασύρει τούς πιό ικανούς, τούς πιό τολμηρούς, τούς 
πιό προικισμένους. Κ α ί άφήνει πίσω τούς υποδεέστερους. Άκόμη κα ί άπό  
πολιτική άποφι δυσαρεστεϊ έξω ή άστυφιλία. Σ έ  όλες τίς άστικές χώρες
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υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στόν αγρότη παρά στόν εργάτη. Έ ξ  
άλλοιι στούς αγρότες δευτέρας έπιλογής, πού παραμένουν στά χωράφια, 
δέν μπορεί νά στηριχθή μ έ  βεβαιότητα ή προσπάθεια οικονομικής άνα- 
πτύξεως τής υπαίθρου, πού αποτελεί παντού τό κύριο μέλημα τής Δημο
κρατίας. Ενθυμούμενοι τό Βιργίλιο, πού γράφει δτι οί γεωργοί θά ήσαν 
ευτυχείς άν έγνώριζαν την ιδίαν των ευτυχίαν, οί σημερινοί Ιτα λ ο ί λένε 
δτι οί αγρότες τους θά ήσαν ευτυχείς έάν δέν έγνώριζαν τήν έλκυστικώ- 
τερη ευτυχία τών άλλων, δηλαδή τών αστών...

Έν πάση περιπτώσει, ασχέτως πρός ποιον βαθμόν όξύτητος παραδέ
χεται ό κ. Τσάτσος, τό δημογραφικό πρόβλημα είναι σοβαρώτατο κ α ί άν 
δέν άνασχεθή τό ρεύμα τής φυγής τών νέων άπό τά χωριά, ματαιοπο
νούμε προγραμματιζόμενοι κ α ί έπιχειρούντες τήν οικονομική τους άνά- 
πτυξι. Π ώς θά δώσουμε μάχη χωρίς μαχητάς; Π ώς θά αναζωογονήσου
με τά  χωριά δταν δέν υπάρχουν χωριανοί; Κ α ί δυστυχώς τό έργατικό 
δυναμικό τών χωριών μας, ίδία τών ορεινών, έχει μειωθή στό ένα τρί
το.

Θά παρακαλούσα τούς κ.κ. Υπουργούς νά προσέξουν ένα μικρό 
τεύχος έκδοθέν πέρυσι άπό τόν ιατρό κ. Άλεξ. Κρίκο. "Οσα γράφει γιά 
τήν ορεινή του γενέτειρα Κ ερασιά τής Δωρίδος ισχύουν γιά δλα τά ορει
νά χωριά. Τό 1900 ή Κερασιά είχε 112 οικογένειες, 645 κατοίκους. Τό 
1942, 76 οικογένειες, 340 κατοίκους. Τό 1960, 53 οικογένειες, 164 κα
τοίκους. Τό 1914 άπό τούς 594 κατοίκους, πού είχε τότε, δούλευαν στά 
χωράφια οί 319 έπί 9 μήνες κα ί έπ ί 15 ώρες τήν ημέρα. Τώρα δουλεύ
ουν 90 μόνον κα ί αυτοί θά είναι, ώ ς έπί τό πλείστον, γέροι.

Τούς βλέπει κανείς, άπομε.νάρια τής καλής έποχής τών βουνών μας, 
νά δουλεύουν ώς τά βαθειά τους γεράματα άκούραστοι, θυμόσοφοι, χαρι- 
τολόγοι. “Δουλεύεις άκόμα, παπούλη, σ ’ αυτή τήν ηλικία;!» ρώτησαν 
πέρυσι στήν Ευρυτανία έναν ένενηκονταετή γέροντα σκυμμένον στά χ ω 
ράφια. Κ ’ έκείνος άπάντησε: “ Έ γώ  δούλευα πέρυσι ποΰημαν μικρότερος 
κα ί δέ θά δουλέφω φέτο, πού μεγάλωσα!».

Στήν ίδιαίτερή μου έπαρχία, τή Ναυπακτία, υπάρχουν χωριά, πού 
δέν έχει μείνει οΰτε ένας νέος. Τ ά κορίτσια μένουν άνύπαντρα, τά σπίτια 
νεκρώνονται, τά σχολειά άραιώνονται...Μ ερικά κινδυνεύουν νά καταργη- 
θοϋν.

Είχα τήν ευτυχία νά βρεθώ γιά τήν έθνική μας εορτή στά Καλάβρυ
τα. Πληροφορήθηκα δτι στήν τελευταία άπογραφή δλα άνεξαιρέτως τά 
χωριά παρουσίασαν αισθητή μείωσι τού πληθυσμού. "Ακόυσα πώς σε κ ά 
ποιο χωριό, άν θυμούμαι καλά στήν Κέρτεζη, φοιτούσαν άλλοτε στό Δη-



3 3 6 Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

μοτιχό Σχολείο 310 μαθητές κ α ί τώρα φοιτούν μόνον 140! Στή Φθιώ
τιδα οί αριθμοί είναι άπαισιώτεροι.

Θά μείνωμε απαθείς ενώπιον αυτής τής χαλπαζούσης φυματιώσεως;

ε) Πολυτελή έργα στήν Αθήνα, εύτελή στίς Επαρχίες

Γ ιά  τά πολυτελή έργα, πού γίνονται στήν Αθήνα, έναντι τών ευτελών 
τής Επαρχίας, ή Κυβέρνησις προβάλλει τήν δικαιολογία δτι τάχα γίνο
νται άπό τοπικούς πόρους. Ά λλά πώς μπορεί νά θεωρηθούν τοπικοί οί 
πόροι τών Αθηνών δταν απορρέουν άπό τό μόχθο κα ί τό υστέρημα εκα
τοντάδων χιλιάδων επαρχιωτών, πού συρρέουν καθημερινώς έδώ, άλλοι 
γιά νά εγκατασταθούν κα ί άλλοι γιά νά διεκπεραιώνουν τίς υποθέσεις 
των: Ή  Αθήνα είναι ή κεντρική δεξαμενή τής ιχμάδος δλης τής Ε λ λ ά 
δος. "Ολοι πληρώνουμε άδρά τό φόρο τής ΰποτελείας μας. Πρωτεύουσά 
μας είναι. "Ολοι τήν άγαπούμε κα ί δλοι τήν έχουμε καμάρι μας. Ά λ λ ’ 
δταν άκούμε, οί επαρχιώτες, δτι ξοδεύονται πολλές δεκάδες εκατομμυ
ρίων δχι γιά νά έξωραϊσθή άλλά γιά ν ’ άσχημήνη ή Π λατεία Όμονοίας, 
ενώ μ έ τά ΐιδια χρήματα θά είχε διανοιγή μ ία νέα εθνική οδός, πού θά 
έσωζε κάποια επαρχία, αί, τότε, μ έ τό δίκηο μας, νομίζω, παραπονού- 
μεθα κα ί διαμαρτυρόμεθα. Διότι, πράγματι, δέν υπάρχει καμμία άπολύ- 
τως ίσομετρία άναγκών κα ί σκοπιμοτήτων κα ί δαπανών!

Υποχρεούμαι νά σάς άναφέρω δύο - τρία χτυπητά παραδείγματα, 
πού άποδεικνύουν τήν τεραστία διαφορά, πού υπάρχει μεταξύ τού όδο- 
ποιητικού οργασμού τής πρωτεύουσας κα ί τού συγκοινωνιακού άποχλει- 
σμού τών επαρχιών. Μ ιά ολόκληρη περιοχή τής Ε παρχίας Ξηρομέρου 
είναι φυλακισμένη μεταξύ τής παραλίας τού Ίονίου πελάγους κα ί τών 
Άκαρνανικών όρέων Περγαντί κ α ί Μπούμστου. Δέν έχει επικοινωνία 
ούτε μ έ τήν υπόλοιπη επαρχία, ούτε μ έ τό Μεσολόγγι, πού είναι διοικη
τική πρωτεύουσα, ούτε μ έ τό Αγρίνιο, πού είναι εμπορικό κέντρο. Τό 
1951, έπί Κυβερνήσεως Δημοκρατικού Κέντρου, έγινε διάνοιξις δημοσίας 
όδού μήκους 30-35 χιλιομέτρων, πού έξυπηρετεΐ τά άπομονωμένα χωριά  
Μύτικα, Κανδήλα, Άρχοντοχώρι, Α ετό κα ί Μπαμπίνι, πληθυσμό 6.000  
περίπου κατοίκων, καθώς κ α ί τή νήσο Κάλαμο, μ έ 2 .000 περίπου κα
τοίκους. Ή  όδός αυτή, πού είναι μέσον πραγματικής άπελευθερώσεως 
φυλακισμένων πληθυσμών, παραμένει έπί μακρά χρόνια -  κ α ί δή χρόνια 
άφειδούς σπατάλης -  τελείως έγκαταλειμμένη χαί, φυσικά, άδιάβατη  
άπό αυτοκίνητο. Μ αταίως διαμαρτύρονται οί πληθυσμοί, τούς όποιους, 
άπομονωμένους έξω τόπου χαί χρόνου, συνδέει μ έ τήν άλλην Ε λλάδα τό



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 3 7

βαπόρι τής αγόνου γραμμής, πού περνάει κάθε βδομάδα, επιχορηγούμε
νο μ έ σημαντικό ποσό, πού αν χρησίμευε σάν τοκοχρεωλύσιο, θά μπο
ρούσε νά έξευρεθή αμέσως τό κεφάλαιο πού χρειάζεται γιά τήν άποπερά- 
τωσι τού δρόμου.

"Αλλη περίπτωσι εϊναι ή εσωτερική όδός Άνθοφύτου -  Γαύρου -  Γο- 
λεμίου -  Καταφυγίου -  Άναβρυτής τής Ναυπακτίας. Ή  όδός αυτή 
αρχίζει άπό τήν ύ π ’ άριθ. 24 επαρχιακήν Ναυπάκτου -  Πλατάνου κα ί 
μέχρι μέν τού Γαύρου έχει χαρακτηρισθή ώ ς διακλάδωσις τής επαρ
χιακής, ή δέ υπόλοιπος τυγχάνει κοινοτική. Τό συνολικό της μήκος 
εϊναι 20 περίπου χιλιόμετρα κα ί έχει κατά καιρούς κα ί κατά διαστήματα 
διανοιγή μέ προσωπική εργασία τών κατοίκων σέ πλάτος 4-5 μέτρων. 
Μέχρις Άνθοφύτου τό καλοκαίρι μπορεί νά φθάση δυσκόλως αυτοκίνητο. 
Έδώ κα ί τρία χρόνια τό Κράτος ενδιαφέρθηκε γιά τόν ημιτελή δρόμο, 
πού θά ανακούφιση πέντε ορεινά κτηνοτροφικά χωριά, πλούσιας παρα
γωγής εύζώνων! Έδόθηκαν μερικά χρήματα άπό τό πρόγραμμα 
Μ .Κ .Ε ., αναγγέλθηκε δτι τό δρόμο θά τόν τελείωση ό στρατός. Κ α ί έπί 
τρία συνεχή χρόνια, Κύριοι Βουλευταί, ελησμονήθηκεν εκεί ένας λοχίας 
κι ένα κομπρεσσέρ, πού υποτίθεται δτι, μ έ τή βοήθεια ενίοτε κα ί 2-3  
στρατιωτών, κατασκευάζουν δρόμο. Αρχικά είχε σταλή κα ί μία μπολτό- 
ζα, πού, γιά νά χρησιμοποιηθή αλλού, δέν ξαναφάνηκε! Ερω τώ  αν αυτό 
δέν αποτελεί έμπαιγμό πρός τούς ατυχείς πληθυσμούς, τί αποτελεί; 
Ίσω ς  σαδιστικό μαρτύριο Ταντάλου!

Σημειωτέου δτι σύμφωνα μ έ επίσημη αναφορά άρμοδίας Αρχής, γιά 
τήν άποτελείωσι τού δρόμου μ έ κατασκευή γεφύρας μεταξύ Άνθοφύτου 
κ α ί Γαύρου ανοίγματος 10 μέτρων κα ί μ έ κατασκευή τοίχων άντιστηρί- 
ξεως εκ ξηρολιθοδομής απαιτούνται μόνον 800.000 δραχμαί. Πόσον 
στοιχίζει έπί τρία χρόνια ό έξορισθείς έκεί Λοχίας μέ τούς έναλλασσομέ- 
νους στρατιώτες του κα ί τό μονομαχούν κατά  τών βράχων κομπρεσσέρ, 
δέν γνωρίζω. Άλλ ’ οΰτε κ α ί τό γνωρίζει, πιστεύω άλλος κανείς.

Τρίτη περίπτωσις εϊναι ή άδικαιολογήτως χρονίζουσα σύνδεσις τής 
Ναυπακτίας μ έ τήν Ευρυτανία. Σ τό  ορεινό συνοριακό κόμπο τών δύο 
έπαρχιών, οί κάτοικοι τών γειτονικών χωριών Κρικέλλου, Δομνίστης, 
Νεοχωρίου, Άραχώβης, Κλεπάς, Άγ. Δημητρίου μ έ προσωπική έργασία 
καί μ έ εισφορές αποδήμων χωριανών άπό τήν Αμερική έχουν διανοίξει 
άμαξιτούς δρόμους διαβατούς τό καλοκαίρι. Έ χ ει βοηθήσει έκατασταχού 
καί τό Κράτος, ιδίως σέ τεχνικά έργα. Απομένει ένα μικρό κομμάτι με
ταξύ Άγ. Δημητρίου, Νεοχωρίου κα ί Άραχώβης, γιά νά ενωθούν οί 
δρόμοι κα ί άποκατασταθή ή έσωτερική συγκοινωνία τών δύο έπαρχιών,
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πού συναποτελούν μ ία εκκλησιαστική περιφέρεια, άλ λ ’ επικοινωνούν μ ε
ταξύ τους ή μέσον Αγρίνιου ή μέσον Άμφίσσης-Λαμίας. Ή  ενωσις τών 
διανοιγέντων δρόμων θά διευκόλυνε πολύ τούς νομαδικούς πληθυσμούς 
τής Ευρυτανίας, πού μετακινούνται πρός τούς κάμπους τού Μεσολογγιού 
καί πού αναγκάζονται τώρα νά άνεβοκατεβαίνουν στά χωριά τους μέσον 
Άγρινίου - Καρπενησιού, κάνοντας διπλάσια διαδρομή. Έ ν α  ή δύο τό 
πολύ χιλιόμετρα υπολείπονται νά κατασκευασθούν κα ί ένα μόνο σημαντι
κό τεχνικό έργο παρεμβάλλεται, μ ία γέφυρα παραποτάμου. Οί κάτοικοι 
είναι πάντοτε ολοπρόθυμοι νά προσφέρουν προσωπική εργασία, δεδομένου 
μάλιστα ότι τά έξυττηρετούμενα χωριά τής Ναυπακτίας -  Άράχωβα, 
Νεχώρι, κα ί Ά ϊ Δημήτριος -  δέν μετακινούνται τό χειμώνα άλλά παρα
μένουν έπί τόπου. Κ α ί όμως τά καλοκαίρια έρχονται κα ί παρέρχονται 
χωρίς τά λίγα μέτρα κα ί τό ένα γεφύρι νά μπορούν επί τέλους νά κατα
σκευασθούν! Τό ίδιο συμβαίνει κα ί μ έ τόν δρόμο πρός Ριγάνι κα ί Λου
τρά Στάχτης Ναυπακτίας. Γ ιά  ελάχιστα χιλιόμετρα δρόμου, σταματη- 
μένου άπό τό 1952, καταδικάζεται σέ άπομόνωσι ολόκληρη περιφέρεια. 
Έ π ί εννέα χρόνια δέν κατέστη δυνατόν νά διανοιγούν τά άπαιτούμενα 3 
ή 4 χιλιόμετρα ώστε νά άποδεσμευθούν άπό τούς Βράχους οί ατυχείς 
πληθυσμοί.

Δέν άμφιβάλλω ότι σέ πολλές άλλες επαρχίες, αν όχι σέ όλες, πα
ρουσιάζονται παρόμοιες περιπτώσεις δρόμων, πού άρχίζουν κάποτε γιά 
λόγους δημοκοπικούς κ α ί παραμένουν ημιτελείς γιά λόγους άνοικοκύρευ- 
της πολυπραγμοσύνης ή έπί τό λαϊκώτερον Κρατικής “τσαπατσουλιάς”.

Σ. Γκίκας (Τ π . Συγκοιν. καί Δημ. Έ ργω ν). Κύριε συνάδελφε, θά 
σάς απαντήσω μετά τό πέρας τής ομιλίας σας.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωρ.). Κύριε συνάδελφε, έπιθυμώ νά σάς 
υπενθυμίσω, έπειδή άνεφέρθητε εις τήν ορεινήν Ναυπακτίαν, ότι κατά τά  
έτη 1957, 1958 κα ί 1959...

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Εννοείτε τούς δασικούς δρόμους;
Δ. Θανόπουλος (Τφυπ. Γεωργίας). Ακριβώς. Έγιναν δέ είς τήν πε

ριφέρειαν, τήν οποία άναφέρατε, τά εξής:
Διηνοίγησαν μέχρι κα ί έντός τών δασών δασικοί δρόμοι: είς τήν 

έπαρχίαν Βάλτου 20 χιλιόμ., είς τήν έπαρχίαν Άγρινίου 27 χιλιόμ., είς 
τήν έπαρχίαν Μεσολογγίου 21 χιλιόμ. κα ί είς τήν έπαρχίαν Ναυπακτίας 
43 χιλιόμ. Έδαπανήθησαν δέ έν συνόλω δραχ. 12.776.000.

Σ άς  πληροφορώ,ότι διά τό έτος 1961 υπάρχει πρόγραμμα διανοίξεως 
οδών, τό οποίον θά στοιχίση 6 εκατομμύρια δραχμών. Τό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τήν συμπλήρωσιν τών ήδη διανοιχθεισών κα ί τήν διάνοιξιν
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νεων. Κ ατά  συνέπειαν έγένετο έν σοβαρόν έργον, τό όποιον παρελείφατε 
νά αναφέρετε. Τό έργον τούτο ώφέλησε την περιφέρειάν σας κ α ί οίκονο- 
μικώς κα ί έκπολιτιστικώς, ένισχύθη δέ κ α ί θά ένισχυθή τό εισόδημα τών 
ορεινών κατά τά άνω ποσά, κατά τά 90% , τών όποιων αντιπροσωπεύο
νται ημερομίσθια τοΰ ορεινού πληθυσμού.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είναι ευχάριστοι α ί πληροφορίαι σας διά τό 
μέλλον. Ά λλά οπωσδήποτε υπάρχει τό παρόν. Κ α ί ώς πρός τό παρόν, 
οφείλω νά τονίσω ότι ούδεμία Ιεράρχησις τών αναγκών ύφίσταται. Οί 
δρόμοι τούς οποίους άνεφέρατε ότι διηνοίχθησαν αποτελούν βέβαια έργον 
σημασίας, άλλά εν τούτοις δέν είναι εκείνοι οί όποιοι έπρεπε νά προτι
μηθούν. Κ α ί αυτό εννοώ όταν λέγω ότι δέν ύφίσταται ιεράρχησις τών 
αναγκών. Είς τήν επαρχίαν Ν αυπακτίας ό σπουδαιότερος τών διανοιγέ- 
ντων δρόμων έγινε μ έ δάνειον τού Βασιλικού Ιδρύματος. Δυστυχώς δέ ή 
άπόδοσις πολλών έξ  αύτών δέν είναι μέχρι τής ώρας ή προσδοκηθεΐσα. 
Φοβούμαι ότι δέν θά έξασφαλισθούν σοβαροί μόνιμοι πόροι. Ά λλά περί 
τής ορεινής οικονομίας θά ομιλήσω έν έκτάσει μ ετ ’ ολίγον.

στ) Δασικοί δρόμοι καί Εθνική όδοποιΐα

Δ. Θανόπουλος (Ύφυπ. Γεωργίας). Κύριε συνάδελφε, θά πρέπει νά 
έχετε ύπ ’ όφιν ότι ή διάνοιξις αυτών τών όδών γίνεται πρό παντός διά 
νά διευκολύνωμεν τήν άξιοποίησιν τοΰ δασικού μας πλούτου κ α ί είναι τε
ράστια ή ωφέλεια τών παραδασικών πληθυσμών, διότι έργάζονται κα ί  
εισπράττουν τά ημερομίσθια. Δέν παραλείπομεν όμως νά έξυπηρετούμεν 
κα ί τόν κοινωνικόν παράγοντα κα ί ύποβαλλόμεθα είς δαπάνας προκειμέ- 
νου νά έξυπηρετήσωμεν κοινωνικώς διάφορα χωρία, τά όποια συνδέομεν 
μ έ τό κέντρον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Γνωρίζω κ α ί έγκρίνω τόν σκοπόν. Όμολογώ  
ότι οί δασικοί δρόμοι διανοίγονται ταχέως, καλώς κ α ί μ έ κόστος μικρό. 
Ή  δασική ύπηρεσία είναι αξιέπαινη διά τούτο, όσον δέν είναι έν συγκρί
σε ι ή ύπηρεσία Δημοσίων Έ ργων. Βεβαίως ακολουθείται κάποια τοπική 
σκοπιμότης, άλλά τήν διασπά τό άσυντόνιστον τών έκτελουμένων έργων.

Σ . Γκίκας (Τ π . Συγκ. καί Δημ. Έ ργω ν). Κύριε συνάδελφε, νομίζω 
ότι ύπάρχει συντονισμός, ό όποιος συνεδέθη κ α ί έχει έκδηλωθή μ έ τό 
5ετές πρόγραμμα, τό όποιον καθωρίσθη κ α ί αφορά τήν έκτέλεσιν οδικού 
δικτύου 6.000 χιλιομέτρων. Ή  μελέτη τών έργων αύτών έγένετο άπό  
τάς αρμόδιας Υπηρεσίας τού Υπουργείου Δημ. Έ ργω ν κα ί Γεωργίας  
κ α ί έτέθη ύπ ’ όφει τών Υπουργών κ α ί τελικώς ύπό τόν κ. Πρόεδρον τής
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Κυβερνήσεως. Ή  κατασκευή τών έργων αυτών άνελήφθη άπό στρατιωτι
κός μονάδας. Κ ατά συνέπειαν υπάρχει συντονισμός.

Εις τό δετές πρόγραμμα προβλέπεται δαπάνη 50 εκατομμυρίων 
δραχμών διά τήν επαρχίαν σας. Γίνεται έπί πλέον ό τεράστιος δρόμος 
Άντιρρίου -  Ήγουμενίτσης, όστις στοιχίζει εκατοντάδας εκατομμυρίων.

Θ. Δεσύλλας. Ό  όποιος είναι άδιάβατος. Δ ιά τόν δρόμον αυτόν δυ- 
σφημούμεθα κα ί προκαλοϋμεν τάς διαμαρτυρίας τού Ιταλικού Τουρι
σμού. Χθές άκριβώς έταξίδευσα κα ί έμαρτύρησα κυριολεκτικώς διερχό- 
μενος άπό τόν δρόμον αυτόν, διότι διηνοίχθη είς πολλά σημεία. Κ α ί 
ποιος ξεύρει πότε θά τελείωση.

Σ. Γκίκας (Τ π . Συγκ. καί Δημ. Έργων). "Εχομεν τήν φιλοδοξίαν 
νά παραδώσωμεν τόν δρόμον αυτόν κατά τό τμήμα Ιωάννινα -  Άγρίνιον 
είς άρχικήν κυκλοφορίαν είς τό τέλος τού 1961.

Θ. Δεσύλλας. Κύριε Υπουργέ, δέν θά τελείωση ούτε τό 1963.
Σ. Γκίκας ('Τπ. Συγκ. καί Δημ. Έργων). Κύριε συνάδελφε, πέστε 

μου ένα δρόμον ό όποιος δέν παρεδόθη εντός τής δηλωθείσης παρ ’ εμού 
προθεσμίας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Υπουργέ, διεκρίναμεν κα ί ημείς τήν 
δυσπιστίαν τών Ιταλών, ώς πρός τήν δυνατότητα εγκαίρου χρησιμοποιή- 
σεως τού οδικού δικτύου Ηπείρου -  Αιτωλοακαρνανίας. Κ α ί άντί νά 
πρόγραμματίσητε κατασκευήν ύπερπολυτελών δρόμων, δπως είναι ή οδός 
Σουνίου -  Χαλκίδος, θά έπρεπε νά ληφθή φροντίς άποπερατώσεως τής 
εγκαταλελειμμένης οδού Ναυπάκτου -  Άμφίσσης.

Σ. Γκίκας (Τ π . Συγκ. καί Δημ. Έργων). Συμφωνώ μ έ τήν χρησι
μότητα τής όδού αυτής. Τό τρέχον έτος ελπίζω νά φθάσωμεν μέχρι Λι- 
δωρικίου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πρός τόν σκοπόν αυτόν άπηυθύνθην καί 
πρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, ό όποιος μού είπεν “θέλεις νά 
άφήσωμεν τόν δρόμον Αθηνών -  Θεσσαλονίκης, ό όποιος οδηγεί μέχρι 
τά σύνορα, διά νά κάμωμεν τόν δρόμον αυτόν; ” Τού άπήντησα, δτι πρέ
πει νά γίνουν κα ί οί δύο δρόμοι. Ά λλωστε μέ τήν δρομολόγησιν κ α ί τού 
ετέρου φέρρυ-μπώτ καλούμε χιλιάδας τουριστών νά έπισκεφθούν τήν χ ώ 
ραν μας. Τ ί θά συμβή; Θά τούς ύποχρεώνωμεν νά επιστρέφουν πίσω διά 
νά πάνε μέσω Πατρών; Διότι ό δρόμος αυτός (Δελφών - Ναυπάκτου) 
είναι άβατος.

Σ. Γκίκας (Τ π . Συγκ. καί Δημ. Έργων). Νομίζω κ. συνάδελφε, δτι 
είναι υπερβολή αύτό, τό όποιον λέγετε, δτι ό δρόμος αυτός είναι άβατος. 
’Εγώ επήρα τό αύτοκίνητόν μου, τό όποιον είναι χαμηλόν κ α ί εκινήθη
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μεταξύ Άμφίσσης -  Ναύπακτού μ έ  ταχύτητα 40 χιλιομέτρων τήν ώραν. 
Δέν είναι, λοιπόν, τά πράγματα δπως τά παριστάνουν. Βεβαίως ό δρό
μος παρουσιάζει άρκετάς έλλείφεις κα ί μόνιμος σχέφις μας είναι νά τόν 
άναχατασχευάσωμεν τό ταχύτερον. Δέν είναι δμως αδιάβατος.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Εύχομαι ή μόνιμος σχέφις σας νά γίνη τό 
ταχύτερον χ α ί γόνιμος. Όψείλω δμως νά συνεχίσω τόν έλεγχον επί τή 
βάσει τής σημερινής πραγματιχότητος.

ζ) Πλήρης έγχατάλειφη της όδοΰ Δελφών - Ναυπάχτου

Έπαίρεται ό χ. Υπουργός τής Προεδρίας γιά τά τουριστικά του έργα. 
Δέν άρνούμεθα τήν αρχοντική απλοχεριά του, περί τής οποίας επίχειται 
ειδικός έλεγχος στή Βουλή κα ί δέν θέλω νά προεξοφλήσω τίποτε. 
Άρνούμεθα δμως δτι ή απλοχεριά του έξεδηλώθη δαφιλώς υπέρ τών 
επαρχιών. Επαρχιακές αρτηρίες βασικής τουριστικής σημασίας, δπως ή 
όδός Άντιρρίου-Δελφών, πού συμπληρώνει τόν περιηγητικό κύκλο τής 
Κεντρικής Ελλάδος, έχουν διαγραφή άπό τό τουριστικό “Πιστεύω” τής 
Κυβερνήσεως, μ έ ανυπολόγιστη ζημία τοΰ κεφαλαίου τής βιομηχανίας 
τών ξένων, δπως θά καταφανή στό μέλλον. Διότι είναι αδύνατον νά μή 
δυσφορήση κ α ί νά μήν κακομιλήση ό Τουρίστας, πού θά κάμη τό γύρο 
τής Κεντρικής Ελλάδος, δταν φθάση στούς Δελφούς κα ί δέν μπορεί άπό  
εκεί νά κατεβή, διά μέσου τής γραφικής Δωρίδος, στό Άντίρριο, πού 
απέχει 130 χιλιόμετρα, άλλά πρέπει νά έπιστρέφη κα ί πάλι άπό τόν ίδιο 
δρόμο πού ήλθε, δηλαδή μέσω Αθηνών, κάνοντας τριπλάσιο δρόμο. Κ α ί  
δρόμο γνωστόν ήδη σ ’ αυτόν. Τούτο είναι βαρύ σφάλμα γιά δσους κατέ
χουν τήν τουριστική φυχολογία, πού άναζητεϊ διαρκώς τό άγνωστο κα ί 
τό νέο, δσο τό δυνατό σέ περισσότερη έκτασι.

Μόλις διάβασα πρό τινων ημερών στίς εφημερίδες τήν εΐδησι δτι πρό
κειται νά χατασκευασθή νέα λεωφόρος Σουνίου -  Χαλκίδος, άναγκάσθη- 
κα νά διαμαρτυρηθώ τηλεγραφικώς γιά τήν άνάλγητη καταδίκη τής όδοΰ 
Δελφών -  Άντιρρίου. Ή  διαμαρτυρία μου έμεινε, ώς ειχός διά τήν Κυ- 
βέρνησι, χωρίς άπάντησι! Κάνω εκ νέου θερμή έκκλησι πρός τήν Κυβέρ- 
νησι νά άναθεωρήση τήν άδιχαιολογήτως έμμονη δυσμένειά της κατά τής 
όδοΰ Δελφών -  Άντιρρίου κ α ί νά διατάξη τήν άμεση επισκευή τού τμή
ματος τούτου, ώστε νά γίνη άνέτως διαβατό. Μέχρις δτου καταστή δυ
νατή ή κατασκευή νέας παραλιακής οδού επ ί τής βορείας πλευράς τού 
Κορινθιακού, πού θά είναι πολύ συντομώτερη κ α ί άπό πολλές άπόφεις 
χρησιμώτατη στή Χ ώ ρα μας.
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Τήν έχχλησί μου πρός τήν Κυβέρνησι έπεχτείνω άπό τού Βήματος 
τούτου χαί πρός τούς χ.χ. Συναδέλφους Βοιωτίας, Φωχίδος χα ί Αιτω
λοακαρνανίας. Είμαι βέβαιος γιά τό ενδιαφέρον δλων, ασχέτως πρός τήν 
πολιτική των άπόχρωσι. Γνωρίζω δτι μετά τήν εκτροπή τής οδού 
Αθηνών -  Θεσσαλονίκης πρός Όρχομενό κα ί Καμμένα Βούρλα, ή συ- 
ντήρησι τής παλαιάς μέσω Λεβαδείας -  Άραχώβης όδού, μόνον μέ τήν 
προέχτασί της άπό Δελφούς πρός Άντίρριο θά εξασφάλιση όλοχληρωμέ- 
νον ενδιαφέρον. Έάν, Κύριοι συνάδελφοι τής Βοιωτίας, τής Φθιώτιδος 
χαί τής Αιτωλοακαρνανίας, άποδεχθούμε τήν διάνοιξι νέας πολυτελούς 
όδού άπό τό Σούνιο πρός τή Χαλκίδα, προτού άποχατασταθή στήν 
άρτιότητα πού πρέπει ή μεγάλη τουριστική άρτηρία Αθηνών-Λεβαδεί- 
ας-Δελφών-Αντιρρίου, θά προδώσωμε βαρέως δλοι τήν εντολή τών 
εκλογέων μας, άλλά χαί τό πραγματικό τουριστικό συμφέρον ολοκλήρου 
τής Χώρας. Ά ν  ή Κυβέρνησι μυωπάζει, έχομε τή δύναμι, άν θέλωμε, 
νά τής άνοίξωμε τά μάτια. "Οταν ή οδός αυτή γίνη διαβατή, μόνον τό
τε τό τουριστικό ρεύμα, πού προσδοκούμε νά δημιουργήσουν τά πορθμεία 

Έ γνατία” κ α ί  “ Ά π π ια ”, καθώς κα ί τά ωραία έπιβατηγά μας τής 
Αδριατικής, μόνον τότε τό ρεύμα τούτο θά άποχτήση φυσιολογική λει
τουργία κα ί ολοκληρωτική άπόδοσι. "Οταν ή οδός αυτή καταστή χρησι
μοποιήσιμη είμαι βέβαιος δτι ό μοναδικός ελαιώνας τής Αμφίσσης κ α ί  
οί ειδυλλιακές Δωρικές κοιλάδες θά συμπληρώνουν Ικανοποιητικά τήν 
ευχάριστη αΐσθησι τού Ελληνικού τοπίου, πού θά έχουν δημιουργήσει 
στούς ξένους τουρίστες ή “Ηπειρος, ή Πελοπόννησος κα ί ή Αττική. Ή  δέ 
διέλευσίς των άπό τή Ναύπακτο, δλων κ α ί ιδιαιτέρως τών Ιταλών, 
δπου τό “Λ έπαντο” είναι πασίγνωστο λόγω τής κοσμοϊστορικής Ν αυμα
χ ίας τού 1571, θά ένισχύση μέ τήν καλλονή τού τοπίου κα ί μέ τή γρα
φικότητα τών μεσαιωνικών κάστρων, τό θησαυρό τών ευχάριστων εντυ- 
πώσεών των άπό τήν Ελλάδα. Ά ς  μή λησμονούν οί Ά ρχοντες τού Του
ρισμού δτι ή γεωμετρική πρόοδος τής τουριστικής κινήσεως, πού προσ
δοκούμε, έξαρτάται κατά κύριο λόγο άπό τό βαθμό ίκανοποιήσεως τών 
πρώτων επισκεπτών μας, οί όποιοι επιστρέφοντες στίς πατρίδες των, θά 
μάς έξαποστείλουν μέ τούς καλούς των λόγους τά επακολουθούντα κύ
ματα επισκεπτών. Ή  βιτρίνα τής Αθήνας κ α ί τών περιχώρων της, μπο
ρεί νά διαφημίζη περισσότερο τούς κυβερνητικούς οδοποιούς. Αδικεί 
δμως δχι μόνον τήν επαρχιακήν Ε λλάδα άλλά κ α ί τήν δλη τουριστική 
μας άνάπτυξι ό εξαντλητικός καλλωπισμός τής βιτρίνας αυτής κα ί μό
νον. Ή  άποκατάστασι ίσομέτρου οδικού ενδιαφέροντος χα ί γιά τίς επαρ
χίες είναι πλέον ή άναγκαία κα ί δή χατεπειγόντως.
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Σ έ  πολλές επαρχίες προγραμματισμένα άπό ετών απαραίτητα ξενοδο
χειακά έργα διεγράφησαν μυστηριωδώς κ α ί άνεξηγήτως τήν τελευταίαν 
στιγμήν. *Άλλα δέ άπό αυτά, έκτελεσθέντα, όπως τά ξενοδοχεία Μ εσο
λογγίου κα ί Καρπενησιού, έγιναν τόσο στενόχωρα ώστε νά είναι άντιοι- 
κονομικά, καθώς άπέδειξεν ή λειτουργία των.

Σ . Γκίκας (Τ π . Δημ. Έργων). Κύριε συνάδελφε, θέλω νά σάς δια- 
κόφω διά νά σάς εϊπω τά εξής: Δέν είμαι βέβαια τελείως ενήμερος δ ι ’ 
όσα λέγετε. Άπό όσα όμως γνωρίζω, είς ώρισμένα ξενοδοχεία, όπως 
π.χ. τοΰ Μεσολογγίου, είναι δυνατή ή έπέκτασίς του μέχρι διπλασια
σμού τών δωματίων του. Αυτό προβλέπεται είς τά  σχέδιά του όπως επί
σης έχουν αφήσει κα ί έναν χώρον διά νά συγκεντρώνωνται οι Μεσο- 
λογγίται κα ί δέχωνται τούς φίλους των.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Μπορούσε νά λείφη τό ΰπερπολυτελές ξενο
δοχείο τής Πάρνηθος κα ί νά έχουν γίνει εύρυχωρότερα τά επαρχιακά ξε
νοδοχεία. Ώ ς πρός τήν άρτιότητα τής κατασκευής των, δι ’ αυτά μέν πού 
άνέφερα, δέν έχω άκούσει παράπονα. Ακούω όμως π.χ. ότι τό άπό  
έτους λειτουργούν κα ί άκόμη μή παραληφθέν ξενοδοχείου τής Σύρου, 
έχει πλημμελή κατασκευήν. °Ενα κάποιο δικαίωμα άνεξελέγκτου, ένα 
κάποιο προνόμιο άσυδοσίας τείνει νά καθιέρωση ή υπηρεσία τοΰ Τουρι
σμού όπως άποδεικνύει κα ί ή άνέγερσι τοΰ ξενοδοχείου Σουνίου παρά 
τήν άπόφασι τού Συμβουλίου Επικράτειας. Ά λλά πάσα πάντως άσυδοσία 
είναι άπαράδεκτη, ιδίως μετά τίς διαπιστούμενες άταξίες κ α ί υπερβάσεις. 
Τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου γιά τόν Τουρισμό είναι γνωστό κα ί όσα λέ
γω δέν είναι παρά ξεχείλισμα πόνου.

η) Νά γίνουν Ιργοστάσια στίς Επαρχίες

Ή  πρόοδος κα ί ή ευημερία τών επαρχιακών άστικών κέντρων 
εξαρτάται κατά  κύριο λόγο άπό τήν παραγωγικότητα κ α ί τήν ευημερία 
τής άγροτικής ενδοχώρας των, κατά δεύτερο λόγο δέ άπό τήν άνάπτυξι 
τοπικών βιομηχανιών κα ί βιοτεχνιών. Επειδή έγινε στίς προηγούμενες 
συνεδριάσεις πολύς λόγος γιά τό νόμο περί προστασίας τής επαρχιακής 
βιομηχανίας, άς μού έπιτραπή νά υπενθυμίσω ότι είμαι ό πατήρ της. 
"Οτι είχα εγώ τήν 'τιμή νά είσηγηθώ κ α ί νά έπιμεληθώ τήν έπιφήφησί 
του, ώς Υπουργός τότε τής Βιομηχανίας (Καθώς επίσης κ α ί τού Νόμου 
περί μεταλλευτικών ερευνών γιά τήν άξιοποίησι τοΰ υπεδάφους μας). 
Λυπούμαι διότι εκ τής μετέπειτα εφαρμογής του, (μολονότι ώς έβεβαίω- 
σεν ό κ. Υπουργός τοΰ Συντονισμού τόν εγιγάντωσε τάχα διά τροποποι-
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ήσεως τόν Νόμον εκείνον τοΰ Δημοκρατικού Κέντρου), δέν απέδωσε μέ
χρι τούδε όλους τούς καρπούς πού προσδοκούσαμε.

Χωρίς όρθολογισμένη έγκατασπορά, κύριοι Βουλευταί, τών νέων β ιο
μηχανιών στά διάφορα επαρχιακά κέντρα, ποτέ δέν θά άποκατασταθή δι
καιότερη κατανομή τού εθνικού εισοδήματος κα ί ποτέ ή Ε παρχία δέν θά 
ζωογονηθή! Έάν ή οίκονομικοκοινωνική άνάπτυξι τών άλλων Ευρω
παϊκών χωρών έφθασε άνέτως εκεί πού έφθασε κα ί άνέτως εξελίσσεται 
πρός συνεχή άνοδο, τούτο δέν οφείλεται μόνο στήν ταχεία εκβιομηχάνη- 
σι άλλά κα ί στήν ταυτόχρονη άποκέντρωσι τής βιομηχανικής δραστηριό- 
τητος. Μεγάλες, καθώς ξέρετε, βιομηχανίες έχουν έξω στίς άλλες 
χώρες τίς εγκαταστάσεις των σέ δευτερεύουσες πόλεις ή κα ί σέ ασήμα
ντες πολίχνες. Εξαιρετικά ευχάριστο θά είναι εάν όλες οι νέες βιομηχα
νίες εγκατασταθούν εφεξής στίς επαρχίες μας, όπως υπαγορεύουν έν 
πολλοϊς καί τά πράγματα.

Ή  βιομηχανία π.χ. τής σόδας, πού προώρισται νά καλύφη εμπορικές 
ανάγκες όλης τής Μέσης Ανατολής κα ί τής *Απω ακόμη, δέν συμφέρει 
νά ιδρυθή αλλού παρά στό Μεσολόγγι. Ή  βιομηχανία τού αζώτου κα ί  
τά ζαχαροποιεϊα θά ευεργετήσουν ώρισμένες περιφέρειες κα ί τό σημειώ
νομε μέ ιδιαίτερη εύχαρίστησι, μολονότι ώς πρός τά τελευταία εσημειώ- 
θηκαν αδικίες σέ βάρος τευτλοπαραγωγικών περιφερειών.

Σ τό σημείο αύτό θά ήθελα νά παρατηρήσω ότι έως τώρα όχι μόνον 
δέν ώφελείτο όσο θά έπρεπεν ή Ε παρχ ία  άπό τή βιομηχανική μας άνά
πτυξι, άλλά, δυστυχώς, αυτή, σάν άπόπαιδο τής Δημοκρατίας μας, 
πληρώνει όλα τά σπασμένα μ έ τή διατήρησι δασμοβιώτων βιομηχανιών. 
Στήν Επαρχία κα ί στούς άγρότες της επιπίπτει τό οικονομικό βάρος. 
Ακριβοπληρώνονται όλα τά μέσα παραγωγής, καθώς πολλάκις έχει 
άναγραφή κα ί σ ’ επίσημες εκθέσεις αρμοδίων παραγόντων. ’Άν τά γεωρ
γικά προϊόντα μας δέν μπορούν ν ’ άποκτήσουν συναγωνιστικό κόστος, 
τούτο κατά μέγα μέρος οφείλεται στό υψηλό κόστος τών μέσων παρα
γωγής - μηχανών, εργαλείων, λιπασμάτων. Κ α ί τό υψηλό κόστος τού
των οφείλεται στή δασμολογική προστασία τών άντιστοιχουσών βιομηχα
νιών. Πάντοτε, πανταχόθεν τά πάντα στήν καμπούρα τού άγρότη! Κ α ί  
κατόπιν εκπλησσόμεθα γιατί δέν μπορεί νά άνακτήση τό σφρίγος της ή 
Ε παρχ ία! Ή  μέχρι τούδε βιομηχανική μας άνάπτυξι δέν κατατάσσεται 
άτυχώς στά μέτρα προστασίας τής Επαρχίας, άλλά στά μέσα έξοντώσε- 
ώς της. Εύχόμεθα ν’ άντιστραφούν είς τό μέλλον οί όροι. Κ α ί θά είμε- 
θα ευτυχείς άν ή άντιστροφή τών όρων άρχίση άπό τή μελετώμενη ϊδρυ- 
σι βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Έντόνως συνιστώ στήν Κυβέρ-
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νησι νά λάβη σοβαρώς ύπ ’ δφιν χαί νά Ικανοποίηση επ ί τοΰ προχειμένου 
τά δίκαια αιτήματα τών Γεωργικών Συνεταιρισμών. Άλλοίμονον άν χα ί 
ή βιομηχανία αυτή έξυπηρετήση μόνον τά συμφέροντα τών αστών κεφα
λαιούχων κα ί όχι μ έ  κάθε δυνατή προτίμησι τά συμφέροντα τών δεινο- 
παθούντων αγροτών. Δέν επεκτείνομαι περισσότερον αφού έζητήθη ειδική 
συζήτησις περί τού θέματος. Έ π ί κυβερνήσεως Κέντρου άπεφασίσθη ή 
χρηματοδότησις τών λιπασμάτων πρός μείωσιν τής τιμής των, άλλά πε- 
ριορίζομεν συνεχώς τήν χρηματοδότησιν αυτήν κ α ί εάν α ί πληροφορίαι 
μου είναι ακριβείς, εφέτος τήν διεγράφατε όλοτελώς.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Κύριε συνάδελφε, ή χρηματοδότη- 
σις διά τά λιπάσματα εξακολουθεί κατά 50% είς ολόκληρον τήν Ε λλ ά
δα, εΐδικώς δέ όσον αφορά τόν πληθυσμόν τών ορεινών περιοχών πού 
σάς ενδιαφέρει περισσότερον, προβλέπεται χρηματοδότησις είδικωτέρα 
πέραν τού 50% διά τήν χορήγησιν τών λιπασμάτων.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Εύχομαι νά είναι ακριβείς αί ίδικαί σας πλη- 
ροφορίαι χαί όχι αί ίδικαί μου. Τό λαμβάνω υπό σημείωσιν, διά νά 
ελέγξω τήν πηγήν τών ίδικών μου πληροφοριών.

θ) Βιοτεχνία καί Χειροτεχνία

Ά λλά κα ί περί βιοτεχνίας κα ί χειροτεχνίας έγινε λόγος γιά νά άπο- 
δειχθή ή ευεργετική πρόνοια τής Κυβερνήσεως υπέρ τής Επαρχίας. Στόν 
τομέα αυτό έγινε όντως κάποια αρχή έκτελέσεως. Θά ένθυμήται ή Βου
λή τάς παρατηρήσεις μου όταν έφηφίζετο νομοσχέδιον περί προστασίας 
τής βιοτεχνίας κ α ί χειροτεχνίας. Επειδή είχαμε πείρα άπό προγενέστε
ρες άσκοπους κατασπαταλήσεις υλικού κα ί χρήματος, επιστήσαμε τήν 
προσοχή τής Κυβερνήσεως γιά νά μήν έπαναληφθή τό φαινόμενο. Δυ
στυχώς δέν είμαι βέβαιος ότι τό φαινόμενο δέν επαναλαμβάνεται. Είπα 
έκτοτε χα ί επαναλαμβάνω ότι τό θέμα τής βιοτεχνίας κα ί χειροτεχνίας 
προτού άποκτήση εμπορικό χαρακτήρα, έχει χαρακτήρα λαογραφικό, 
καλλιτεχνικό, αισθητικό. Κ α ί άν δέν θεμελιωθή στόν φυσικό του πρωτο
γενή χαρακτήρα, ποτέ δέν θά προκόφη γιατί δέν θά προσφέρη στήν άγο- 
ρά -εσωτερική κα ί διεθνή- γνήσια πρωτότυπα προϊόντα διαφορετικά άπό  
τών άλλων χωρών. Ώ ς τοιαύτα μόνον θά ζητούνται κα ί θά 
άπορροφώνται τά προϊόντα τής βιοτεχνίας μας.

Ή  προσπάθεια γιά τήν άνάπτυξι τής βιοτεχνίας κ α ί χειροτεχνίας 
άπαιτεΐ λαογραφική επιστημοσύνη, λεπτή καλαισθησία χαί ζωντανή φα
ντασία. Δέν ξέρω κατά πόσον ό κ. Υπουργός τής Βιομηχανίας άνεζήτη-
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σε τό επιτελείου τοΰ Ιδρύματος μεταξύ προσώπων διαθετόντων τά προ
σόντα ταΰτα. Έχεΐνο πού ξέρω είναι ότι όταν ίδρυε τόν Όργανισμόν μάς 
άνεχοίνωσε στην αίθουσαν αυτήν ότι θά έθετεν επί κεφαλής αυτού τόν 
άλλοτε Διευθυντή τοΰ Όργανισμοΰ Βάμβαχος. Δέν γνωρίζω τόν κύριον 
χαί δέν ενθυμούμαι οΰτε τό όνομά του. Ενθυμούμαι όμως ότι έρωτήσας 
τότε πολλούς συναδέλφους, συνέλεξα περί αυτού τάς χαλυτέρας πληρο
φορίας. Ά λλ ’ ό Διευθυντής εκείνος δέν ετοποθετήθη, δέν ξέρω διά ποιους 
λόγους. Κ α ί άχούω ότι τέσσερες Διευθυνταί διέπουν τόν Όργανισμόν, 
άπό τό Συμβούλιον τού όποιου παρητήθησαν ή απέχουν τά άρμοδιώτερα 
πρόσωπα. Τό γεγονός ότι Πρόεδρος τού Συμβουλίου είναι, άν δέν 
άπατώμαι, ό κ. Πόγγης, πρόσωπον εξαιρετικών προσόντων, αποτελεί 
βεβαίως μίαν εγγύησιν. Ά λλά δέν ξέρω, λόγω τών πολλών του ασχο
λιών, άν διαθέτη υπέρ τού Όργανισμοΰ επαρκή χρόνο. Ή  διαφημισθείσα 
επιτυχής έκθεσις προϊόντων στό Παρίσι (χαίτοι αμφισβητείται ή επιτυχία 
της) μάς ευχαριστεί άλλά δέν μάς καθησυχάζει. Δέν θά ήθελα νά υπάρ
χουν καθόλου αμφιβολίες γιά τήν επιτυχία τού σκοπού, υπέρ τού οποίου, 
όπως θά ένθυμείσθε, διαθέσαμε γενναιοδώρως αρκετά εκατομμύρια έτη- 
σίως μέ τό νόμο περί φορολογίας 1/2%  έπί τών είσαγομένων εκ τού 
Εξωτερικού εμπορευμάτων διά νά προωθήσωμε τήν εξαγωγήν τών 
ίδικών μας προϊόντων.

Ή  άνάπτυξι τής Βιοτεχνίας κα ί Χειροτεχνίας θά έχη σπουδαίες γιά 
τίς επαρχίες συνέπειες. Θά δώση σέ χιλιάδες ανθρώπους, ιδία κορίτσια, 
καί δουλειά κα ί χρήμα κα ί ικανοποίησι εθνική. Θά τονώση τούς δεσμούς 
μας μέ τήν παράδοσι χαί θά έπιρρώση τή συνειδητοποίησι τής λαϊκής 
μας τέχνης. Ή  οικονομική ενίσχυσι θά ΰποβοηθήση τήν υλική έπιβίωσι 
τής Φυλής μας. Άλλά τήν επιβίωσί της θά τήν ώραιοποιήση κα ί θά τήν 
έξάρη ή άξιοποίησι τών ηθικών θησαυρών τής εθνικής κληρονομιάς.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Κύριε συνάδελφε, ξέρετε μέ πόσην 
στενοχώριαν αναγκάζομαι νά κάνω μίαν διακοπήν. Τό θέμα αύτό δέν 
είχε γίνει άντικείμενον προσοχής μέχρι τής τελευταίας Κυβερνήσεως Κ α 
ραμανλή άπό κανέναν. Ή δη έχει έπισημανθή κ α ί ανεξαρτήτως τών 
σφαλμάτων όσον αφορά τά πρόσωπα, δέν γνωρίζω κ α ί δέν ήμπορώ νά 
εϊπω υπευθύνως τήν γνώμην μου, έχει ιδρυθή Διεύθυνσις εις τό Υπουρ
γείου Βιομηχανίας, έχει γίνει ειδικός Όργανισμός, διατίθενται χρήματα 
κ α ί γνωρίζω κα ί ό ίδιος διότι προεδρεύω μιάς Επιτροπής τής προόδου 
τής ορεινής οικονομίας εις τήν οποίαν συμμετέχουν κα ί αντιπρόσωποι 
τού Υπουργείου Βιομηχανίας τοΰ κλάδου τής βιοτεχνίας κα ί οικοτε
χνίας, έχει δηλαδή σημειωθή σημαντική πρόοδος. Σ είς δέ ώς καλλιτέ
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χνης πραγματικός γνωρίζετε ότι υπάρχει ή παράδοσις ιδίως είς τόν 
Ελληνικόν λαόν. Θά πρέπει νά περάση μ ία χρονική περίοδος διά νά δη- 
μιουργηθοΰν α ί κατάλληλοι συνθήκαι κ α ί νά εχωμεν άπόδοσιν.

Επειδή γνωρίζω τήν καλήν σας πίστιν κ α ί τήν σοβαρότητα τών λό
γων σας επερίμενα νά εΐπητε λόγια κολακευτικά κ α ί επαίνους διά τήν 
Κυβέρνησιν, ή όποία είχε τήν πρωτοβουλίαν νά κάμη αύτά, τά όποια 
έκαμε. Κ α ί πρέπει νά έλπίζωμεν, ότι μ έ τήν βοήθειαν όλων ό κλάδος 
αυτός ασφαλώς θά σημείωση σημαντικήν πρόοδον, ώστε νά ύποβοηθήση 
τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας μας.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Υπήρχε! Δέν είναι πρωτότυπος ή σύλληφις 
τής Κυβερνήσεως. Πρό πολλών δεκαετηρίδων έχει αρχίσει ή σταυροφο
ρία υπέρ τής Λαϊκής Τέχνης κα ί διεσώθησαν τά μοτίβα τών θησαυρών 
της.

Δ. Θανόπουλος (Ύφ. Γεωργίας). Ούδεμία όμως άλλη Κυβέρνησις 
δέν είχε τήν πρωτοβουλίαν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ούτε πρωτότυπος είναι ή σύλληφις, οΰτε εκ 
τού μηδενός έδημιουργήθη. Προϋπήρχε κ α ί ό πυρήν τοΰ Κυβερνητικού 
ενδιαφέροντος.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργ.). Ή  πρωτοτυπία δέν συνίσταται είς τήν 
σύλληφιν. Ή  πρωτοτυπία συνίσταται είς τήν άπόφασιν νά κάμη αυτό, τό 
όποιον δέν έκαμε μέχρι τοΰδε ούδεμία Κυβέρνησις. Δ ι’ αύτό λέγω ότι 
οφείλεται έπαινος είς τήν Κυβέρνησιν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Φυσικόν είναι νά κάμετε τήν ύπόμνησιν ότι 
έπί τών ημερών σας προωθήθησαν πολλά έργα. Διότι σείς κυβερνάτε μ α 
καρίως είς τήν ώραν τών εύκολων αποφάσεων. Ήμεϊς εκυβερνήσαμεν εν 
μέσω ερειπίων είς τάς σκληράς ώρας τής έκκαθαρίσεως κα ί τής προπα- 
ρασκευής. Έάν σείς, κυβερνώντες έπί 9 έτη γαλήνης κα ί εύεξίας, δέν 
έλαμβάνατε οΰτε καν αύτάς τάς αποφάσεις, τότε ούαί κα ί άλλοίμονον 
διά τήν χώραν μας.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). "Ολοι μ ας άναγνωρίζομεν τήν κα
λήν πίστιν σας κα ί τήν σοβαρότητα κα ί έπεριμέναμεν νά μάς αναγνωρί
σετε ώρισμένα πράγματα. Μέ τήν πολιτικήν σταθερότητα είχε τόν και
ρόν ή Κυβέρνησις, πολιτευομένη όρθώς άπό πλευράς οικονομικής, νά 
έξασφαλίση οικονομικήν κα ί δημοσιονομικήν σταθερότητα. Δέν είχαμεν 
οικονομικήν κρίσιν. Ώ ς ήξεύρετε ή βοήθεια έξ  Αμερικής είναι απολύτως 
περιωρισμένη. Υπάρχουν όμως άφθονα τά μέσα, λόγω τού αισθήματος 
τής έμπιστοσύνης, τήν όποιαν έδημιούργησεν ό Καραμανλής πρός τήν 
Ελληνικήν δραχμήν.
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Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δ ιά τήν σταθεροποίησιν τής Δραχμής είχαμε 
λάβη ήμεϊς τά πρώτα αίματηρώς αυστηρά μέτρα. Έ π ί εκείνου τοΰ θεμε
λίου οικοδομεϊτε. Ά λλά θά μοΰ έπιτρέφετε νά επαναλάβω προηγουμένην 
μου παρατήρησιν, δτι, δέν εΐναι δυνατόν νά έγκαταλείφω τόν ειρμόν τής 
ομιλίας μου κα ί τά  θέματα τοΰ ελέγχου μου διά νά παρασυρθώ είς γενι
κήν πολιτικήν συζήτησιν. Πάντως εϊμεθα υποχρεωμένοι νά ΰπενθυμίζω- 
μεν έκάστοτε κα ί ήμεϊς τά πραγματικά γεγονότα κ α ί τόν ροΰν τής εξελί- 
ξεώς των. Σείς νομίζετε, δτι τά πάντα αρχίζουν άπό σάς! Ή  μακρά  
άσκησις τής εξουσίας, σάς έδημιούργησεν ώρισμένα φυχολογικά συ
μπλέγματα, άκρως νοσηρά, άπό τά όποια θά προσπαθήσωμεν νά άπαλ- 
λάζωμεν κα ί σάς κα ί τόν τόπον διά τοΰ Ελληνικού Λαού δταν έλθη ή 
ώρα τής κρίσεως.

Δ. Θανόπουλος (Ύφ. Γεωργ.). Σεις συστηματικώς άρνεϊσθε, δτι ή 
σημερινή Κυβέρνησις έχει έργασθή. Κ α ί αυτό είναι τό παράπονο τό ίδι- 
κόν μας κα ί τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως, ό όποιος λέγει δτι, ανα
γνωρίσατε δτι εκάμαμεν κάτι. Σείς μάς άρνεϊσθε τά πάντα. Δέν είναι 
αληθές, δτι δέν έχομεν κάμει τίποτε.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πώς δέν έκάματε! 'Όλαι αί Κυβερνήσεις κά- 
μνουν. Ακόμη κ α ί άνευ βοήθειας τών Κυβερνήσεων, έξω αυτών, δημι
ουργεί ή ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργεί ό λεγόμενος αυτοματισμός 
τής οικονομίας. "Οταν κάμωμεν αύτάς τάς εκπτώσεις, τότε θά μείνη τό 
αληθές ενεργητικόν σας πρός έκτίμησιν, άλλά αφού θά κάμωμεν κα ί 
τους υπολογισμούς τής κακής ιεραρχήσεως τών αναγκών κα ί τής αλογί
στου εν πολλοϊς σπατάλης.

Έν πάση περιπτώσει λυπούμαι, διότι μέ τάς διακοπάς παρατείνω τήν 
ομιλίαν μου. Δ ιά νά εξαντλήσω τό θέμα τής βιοτεχνίας έχω ακόμη νά 
είπω δτι δέν θά κατακρίνω τόν κ. Υπουργόν τής Βιομηχανίας γιά τό γε
γονός δτι ή πρώτη Βιοτεχνική Σχολή 'ιδρύθη στήν γεννέτειρά του Μου- 
σθένη τής Καβάλας, θά ήθελα δμως νά πληροφορηθώ άν ίδρύθησαν ή θά 
ίδρυθούν κα ί άλλες σχολές σέ περιοχές δπου ή λαϊκή μας τέχνη έχει καί 
ρίζες παραδόσεως κα ί καρπούς καλλιέργειας, δπως π.χ. είναι ή *Ηπει
ρος, τά Δωδεκάνησα κ.ά.

ι) Ή πνευματική έξύφωση τής Επαρχίας.

Εξαιρετικά σοβαρή εθνική σκοπιμότης επιβάλλει τόν εμπλουτισμό 
τών επαρχιακών κέντρων μέ πνευματικά ενδιαφέροντα. Είναι συγκινητι
κή καί παρήγορη ή δίφα τής Ε παρχίας γιά πνευματική τροφή. Παντού
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υπάρχουν φιλολογικοί κα ί καλλιτεχνικοί μορφωτικοί σύλλογοι, παντού 
ιδρύονται βιβλιοθήκες -κ α ί  τό ουσιαστικό είναι: βιβλιοθήκες πολυσύχνα
στες -παντού οργανώνονται ενδιαφέρουσες επιστημονικές ή λογοτεχνικές 
διαλέξεις, ζωγραφικές εκθέσεις, τοπικές συναυλίες μ έ πληθωρικά ακροα
τήρια. Αποδείχνει τούτο ανώτερες φυχικές ανησυχίες, υγιέστατη έφεσι 
ανόδου σέ φηλότερο πολιτιστικό επίπεδο.

Στόν τομέα αυτό πρέπει νά όμολογηθή ότι παρέχει σημαντική βοή
θεια τό Κράτος, μ έ τήν αποστολή βιβλίων, μ έ τήν περιοδεία κινητών βι
βλιοθηκών, μ έ τήν ενίσχυσι θεάτρων. Ή  ΐδρυσις τού Εθνικού Θεάτρου 
Θεσσαλονίκης κα ί ή επιτυχής διοικητική κα ί καλλιτεχνική του πλαισίω- 
σι είναι ένα αξιόλογο βήμα προόδου. Ή  παρουσία τού κ. Θεοτοκά κα ί  
τού κ. Καραντινού αποτελούν έγγύησι. Επίσης επαινετή είναι ή οικονο
μική ενίσχυσι τής Εταιρείας Λογοτεχνών, πού θά έπιτρέφη τή συχνότε
ρη μετάβασι κορυφαίων λογογράφων στίς επαρχίες γιά τήν ώφελιμώτα- 
τη επικοινωνία τους μ έ τό διφασμένο κοινό. Ελπίζω νά προικοδοτηθούν 
άναλόγως κα ί οι άλλες Λογοτεχνικές Εταιρείες.

Γ ιά  νά θεμελιωθή όμως βαθύτερα ή πνευματική άνύφωσι τής Ε π αρ
χίας, γιά νά άκτινοβολήση ευρύτερα κ α ί ασφαλέστερα ό πολιτιστικός φά
ρος, πρέπει νά δημιουργηθούν στά κυριώτερα σημεία τού επαρχιακού μας  
ορίζοντας μονιμώτερες εστίες επιστημονικής κα ί αισθητικής καλλιέργειας. 
Χ αίρω διότι ή Κυβέρνησις έβεβαίωσεν ότι μελετά τήν ϊδρυσι Άνωτάτων 
Σχολών είς Επαρχιακά Κέντρα. Ή  πνευματική κ α ί καλλιτεχνική άποκέ- 
ντρωσι προώρισται ν’ άποδώση πολυτίμους καρπούς γιά τήν ποθούμενη 
πολιτιστική έξαρσι τής Χώρας. Μεταξύ τών πρώτων μέτρων πρέπει νά 
είναι κα ί ή άνέγερσι Δημοτικών Θεάτρων στίς κυριώτερες πόλεις, πού 
λείπουν. Τό καλό Θέατρο προσελκύει καλούς θιάσους.

Επείγουσα ανάγκη είναι νά άποκτήση υπεύθυνη ορθή κατεύθυνσι τό 
διάχυτο σ ’ όλες τίς επαρχίες φίλαθλο πνεύμα τής νεολαίας, τό όποιον 
πρέπει νά όμολογηθή ότι δέν καλλιεργείται ουτε υγιώς, ουτε έπαρκώς, 
μ έ τήν ποδοσφαιρομανία κα ί τήν προποκερδομανία μόνον!..

Προσφέρεται στόν αθλητικό τομέα εκλεκτό υλικό, κα ί σωματικό κ α ί  
φυχικό. Μ εγάλο θά είναι τό εθνικό κέρδος, αν τό διαπλάσωμε κ α ί τό 
άξιοποιήσωμε. Στή Χώρα, όπου έκπηγάζει τό ολυμπιακό φώς, δέν επι
τρέπεται νά εχωμε τόσο χαμηλή άπόδοσι στόν διεθνή στίβο. Περιέσωσε 
τό Ελληνικό γόητρο στήν τελευταία Ό λυμπιάδα ή λαμπρά νίκη τής 
Λ.Υ. τού Διαδόχου Κωνσταντίνου. Τό παράδειγμά του πρέπει νά μάς  
κεντρίση πρός ευρύτερες επιδιώξεις.
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ια) θεμελιώδης βάση είναι τό Σχολείο

Προτού χλείσω τό χεφάλαιον τών πνευματικών, καλλιτεχνικών κα ί 
αθλητικών υπέρ τής Επαρχίας υποχρεώσεων, οφείλω νά παρατηρήσω  
ότι όλες οί ειδικές προσπάθειες δέν πρόκειται νά εύοδωθοϋν κ α ί νά καρ
ποφορήσουν αν δέν έξυγιανθή κα ί αν δέν στερεωθή ή θεμελιώδης βάσις 
των. Κ α ί βάσις των θεμελιώδης είναι τό Σχολείο. Μ έ πόνο καρδιάς 
άγομαι νά εϊπω ότι τό Σχολειό μας απέχει πολύ άπό τό νά εχη φθάσει 
στήν άρμόζουσαν περιωπήν ακμής. Π αρά τούς άοκνους κα ί άξιους π α
ντός εγκωμίου μόχθους τού διδακτικού προσωπικού τόσον τής Στοιχειώ 
δους όσον κα ί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, ή εκπαιδευτική μας άπόδοσις 
υστερεί. Κ α ί πώς νά μήν υστερεί άφού εν ετει 1961 ισχύουν άκόμη 
-άκουσον!, άκουσον!- τά άναλυτικά προγράμματα τού 1914 διά τά Δη
μοτικά Σχολεία κα ί τοΰ 1935 γιά τά Γυμνάσια!! Υστερεί άκόμη διότι 
άνεπαρκής είναι ό άριθμός τών διδασκόντων, άνεπαρκή είναι τά διδακτι
κά κτίρια, άνεπαρκή τά εποπτικά όργανα, άνεπαρκή τά σχολικά βιβλία, 
άνύπαρκτος ό επαγγελματικός προσανατολισμός, άγνωστος ή άγωγή τού 
πολίτου. Κ α ί μόνον γιά τό καθεστώς τών σχολικών βιβλίων θά μπο
ρούσε νά χαρακτηρισθή άξιοθρήνητος ή εκπαιδευτική μας κατάστασι. 
Υπάρχει, κύριοι Βουλευταί, καθώς ξέρετε, ό Όργανισμός Έκδ. Σχολ. 
Βιβλίου. Όργανισμός μέ βέβαιη πελατεία 1.500.000 άγοραστών τό χρό
νο θά έπρεπεν όχι απλώς νά εχη ευδοκιμήσει άλλά νά εχη μεσουρανήσει 
άπό ήθική κα ί οικονομική όλβιότητα!... Θά έπρεπεν όχι μόνον νά εκδί- 
δη τά καλύτερα σχολικά βιβλία τού κόσμου, άλλά νά εχη επεκτείνη τήν 
εκδοτική του δραστηριότητα κα ί πρός τά επιστημονικά συγγράματα γιά 
τήν ευωνο προμήθειά των άπό τούς φοιτητάς. Θά έπρεπεν άκόμη νά έχη 
προχωρήσει κα ί στήν έκδοσι εύθηνών λογοτεχνικών βιβλίων τής Γ ραμ 
ματείας μας. Αντί τούτου, φυτοζωεί. Κ α θ ’ ήν εποχήν τό Ίδρυμ α Εύγε. 
νίδη εκδίδει ωραιότατα άπό πάσης άπόφεως κ α ί φθηνά βιβλία -έργον  
πού άξίζει νά έξαρθή καί άπό τό Βήμα τούτο. Επιχείρησα όταν ήμουν 
όλιγόμηνος Υπουργός τής Π αιδείας τό 1950 νά εξυγιάνω τόν 
Ο .Ε .Σ .Β ., άλλά δυστυχώς δέν μ έ έβοήθησεν - κ α ί  τό λέγω μ έ παράπο- 
νον έντονον- οΰτε ή Διοίκησι, οΰτε ή συμπράττουσα στό Συμβούλιο τού 
Όργανισμού Δικαιοσύνη. Κ α ί έπέπρωτο μετά έτη πολλά νά δικαιωθή ή 
διάγνωσί μου μ έ δικαστικές καταδίκες...

Ή δη ό Όργανισμός διοικεΐται καλύτερον, άλλά δέν έχει άκόμη έπι- 
δοθή μ έ τήν άπαιτούμενη δημιουργητικότητα στόν προορισμό του. Δέν
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αμφισβητώ τό ζήλο τοΰ νΰν χ. Υπουργού τής Π αιδείας γιά τήν βελτίω- 
σι τής χαταστάσεως στόν τομέα τούτον τής άρμοδιότητός του. Ά λλά δέν 
χατώρθωσεν, άτυχώς, παρά τήν μαχράν θητείαν του, νά δαμάση τά 
πράγματα. Χρησιμοποιούνται άχόμη, χύριοι Βουλευταί, στά σχολεία μας  
βιβλία γραφέντα πρό δεχαπέντε χ α ί εΐχοσι ετών, βιβλία θλιβερώς χαθυ
στερημένα χαί γελοίως αναχρονιστικά. Βιβλία, πού αγνοούν τόν μεγάλο  
Πόλεμο, άρνούνται τίς επιστημονικές κατακτήσεις, περιφρονούν τήν 
ανθρώπινη πρόοδο. Ό  εθνικός κ α ί πολιτικός αναδασμός τής Υδρογείου 
άποκρύπτεται πεισμόνως άπό τά σχολικά μας βιβλία. Ή  ΐδρυσι τόσων 
νέων Κρατών, πού άνάκυφαν άπό τούς πολέμους, δέν έχει άκόμη επικυ- 
ρωθή άπό τόν Όργανισμό Έκδ. Σχολ. Βιβλίων, άφού επιμένει νά διδά
σκεται ή προπολεμική γεωγραφία! Ούτε τής πυρηνικής επιστήμης τάς  
προόδους έχει άκόμη άναγνωρίσει. Άλλ ’ ούτε κάν τίς ίδικές μας εσωτε
ρικές συναλλακτικές μεταβολές! Τ ά σχολικά μας βιβλία άπεχθάνονται 
τά κιλά κα ί επιμένουν δτι τό μετρικό μας σύστημα εξακολουθεί νά είναι 
ή οκά κ α ί τά δράμια, ή πήχυ κα ί τά ρούπια! "Οπως επίσης δέν εγκρί
νουν τήν άναπροσαρμογή τής δραχμής κα ί τιμολογούν μ έ τά παληά εκα
τομμύρια. Καγχάζουν δέ οί ευφυέστατοι μικροί μαθητές τών χωριών μας  
οσάκις εκφωνούνται άπό τά βιβλία τους προβλήματα άναφερόμενα σέ 
οκάδες κα ί δράμια, σέ πήχεις κ α ί ρούπια, σέ εκατομμύρια τής κατοχικής 
εποχής! Κάτι παραπλήσιο συμβαίνει μ έ τά βιβλία τής ιστορίας. Ό  κα
θηγητής κ. Ήλ. Γεωργίου άποκαλύπτει σωρείαν ιστορικών άνακριβειών 
τους, δημοσιεύσας πρός τούτο ειδικό τεύχος άπό 100 περίπου σελίδας! 
Τά σχολικά μας εγχειρίδια θεωρούνται στή Γερμανία κατώτερα κα ί 
εκείνων τού Μ αρόκου!

Είναι ή δέν είναι άπίστευτη, άπαραδειγμάτιστη κ α ί εξοργιστικώς 
άπαράδεκτη ή συνεχιζόμενη κωμικοτραγική αυτή κατάστασι; Κ α ί δμως, 
άντί νά καούν σωρηδόν τά προκατακλυσμιαία αύτά βιβλία, έχω τήν πλη
ροφορίαν δτι έγιναν πρό ολίγων ετών ολοκαύτωμα τού πυρός άλλα βι
βλία, πού είχαν τό εγκληματικό περιεχόμενο νά γράφουν τό ώόν αυγό 
καί τήν όρνιθα κότα! Τής μάνας μ ας ή ζωντανή γλώσσα μ άς ενοχλεί. 
Τά άχρηστευμένα σταθμά τών παπούληδών μας δέν μάς ενοχλούν. Ή  
οκά, οκά, άλλά τό αυγό ώόν!...

Γ ιά  νά είμαι σαφέστερος κα ί δικαιότερος πρέπει νά προσδιορίσω δτι ό 
Όργανισμός εκδίδει δλα τά βιβλία τών Γυμνασίων, γιά τή Στοιχειώδη 
δμως Έκπαίδευσι μόνον τά Αναγνωστικά κ α ί τή Γραμματική. Άνατυ- 
πώνει δέ συνεχώς παλαιά, καθυστερημένης ύλης βιβλία, διότι δέν έχουν 
έγκριθή νεώτερα. Διαγωνισμός πρός συγγραφήν Γεωγραφίας άπέτυχε
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πρό διετίας, διότι άπό τά 70 ύποβληθέντα συγγράμματα δέν ίνεκρίθη 
κανένα! "Οπως δέν ένεκρίθη κανένα άπό τά 20 ύποβληθέντα εγχειρίδια 
“ Αγωγής τοΰ Π ολίτου”. Έρωτάται : Είναι προτιμώτερο νά διατηρούμε 
τήν άγεωγράφητη Γεωγραφία τού 1935 ή νά είχαμε μίαν, όχι τελείαν 
έστω, γεωγραφίαν τού 1960; Έρωτάται : Διετάχθη έπανάληφι τοΰ δια
γωνισμού γιά τή συγγραφή της ή όχι; Έρωτάται, τέλος : Άφού τόσον 
υπολείπονται οί σχολικοί μας συγγραφείς, γιατί δέν συγκροτούνται επι
τροπές συγγραφέων; Ύπεστηρίχθη ότι θά ήτο άντισυνταγματική ή συγ
γραφή βιβλίων υπό επιτροπής. Τό άρκετά καλό βιβλίο γιά τούς Άναλ- 
φαβήτους τό συνέγραφε, νομίζω, επιτροπή. Επίσης τό περίφημο Ανα
γνωστικό “ "Ηλιος” τό είχε συγγράφει επιτροπή. Ή ταν έξοχο κα ί υπο
δειγματικότατο στό είδος του, ισάξιο μέ τά “Ψηλά Βουνά” τοΰ Ζαχ. 
Παπαντωνίου. Γ ιατ ί δέν άνατυπώνεται; Άφού μάλιστα άποτελή ιδιοκτη
σία τού Κράτους; Ά λλά ποιά μπορεί νά είναι ή άντισυνταγματικότης δυ
νάμει τής οποίας στραβώνονται τά παιδιά τού λαού; Έδώ πιστοποιείται 
καθημερινώς άπό τό Συμβούλιο Επικράτειας σωρεία άντισυνταγματικών 
παραβάσεων επί σοβαρωτέρων θεμάτων. Κ α ί φοβούμεθα μόνον τήν δήθεν 
άντισυνταγματικότητα τής συγγραφής άρτιων σχολικών βιβλίων άπό επι
τροπές; Φοβούμεθα δηλαδή μήπως κατά τή γνωστή παροιμία, στάξη ή 
ούρά στό πηγάδι!...

Μιλώντας γιά τά σχολικά βιβλία κα ί γιά τήν άνάγκη τής βελτιώσε- 
ως τού ποιού των, εν σχέσει πάντοτε μέ τήν εθνική μας μέριμνα γιά τήν 
πνευματική ενίσχυσι τής Επαρχίας, δέν μπορώ νά παραλείφω τή σύστα- 
σι όπως ληφθή ειδική πρόνοια γιά τή λεπτομερέστερη διδασκαλία τής 
τοπικής ιστορίας σέ κάθε περιφέρεια. Τούτο θά τονώση τούς δεσμούς μέ  
τή γενέτειρα, πού τόσο εύκολα χαλαρώνονται στήν εποχή μας. Είναι 
άπαράδεκτο νά γεννιούνται κα ί νά ξούν τά παιδιά μας σέ ιερούς ιστορι
κούς χώρους τής πατρίδος μας κα ί ν ’ άγνοούν, συνήθως, όλως διόλου, 
τήν ιστορία τους. Άπαράδεκτο είναι νά μή λένε όσα πρέπει στήν φυχή 
τους τά κάστρα μας, τά μνημεία μας, οί ναοί μας, τά βουνά μας, όπου 
έγιναν ένδοξες μάχες, ο! θάλασσές μας, όπου έγιναν κοσμοϊστορικές ναυ
μαχίες. Απαράδεκτο είναι άκόμα νά άγνοήται ή βιογραφία τών εντοπίων 
διαπρεπών προσώπων, πού άναδείχτηκαν μέσα στό "Εθνος, ξεκινημένα 
πολλές φορές άπό μ ιά ταπεινή καλύβα τής Ε παρχίας... Ή  τοπική ιστο
ρία πρέπει νά ριζώση βαθειά στίς φυχές τών νέων γιά νά γίνη πιό συ
νειδητός ό δεσμός τους μ έ τόν τόπο πού γεννήθηκαν. Τό τοπικό παρά
δειγμα, κατάλληλα μεταδομένο στίς τρυφερές φυχές, άποτελεί ηθική κα
ταβολή βασικής άξίας. Ό  σκοπός μας δέν είναι νά επιβιώση ή Ε παρχία
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σάν οίχονομιχοχοινωνιχή μονάς, άλλά χαί σάν ηθικό κεφάλαιο, σάν φυ- 
χιχό μέγεθος. Ό  σκοπός μας δέν είναι νά χάνωμε τους επαρχιώτες κο
σμοπολίτες, άλλά νά τούς διατηρήσουμε επαρχιώτες, δμως συνειδητούς, 
μορφωμένους, πολιτισμένους. Κ α ί τό μάθημα τής Λαογραφίας πρέπει νά 
διδάσκεται συστηματικά στά Σχολεία μας γιά νά συνδέη συνειδητά τη 
σύγχρονη ζωή μας μ έ τή ζωή τών πατέρων μας.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργ.). Αποδίδω μεγάλην σημασίαν είς δσα 
είπατε διότι εϊσθε νομίζω ό άρμοδιώτερος παράγων νά άσχοληθήτε μ έ τό 
θέμα αυτό τής Π αιδείας γενικώς, κ α ί είναι πολύτιμοι αί συμβουλαί κα ί  
αί υποδείξεις τάς όποιας χάνετε πρός τήν Κυβέρνησιν. Ά λλά δέν νομίζε
τε δτι τό θέμα αυτό δπως άναλυτιχώς τό αναπτύσσετε δέν ήμπορεΐ νά 
έχη θέσιν εις τήν συζήτησιν τής έπερωτήσεως περί Επαρχίας; Χάνει τήν 
αξίαν του. Θά είχε αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικότερου εάν εΐχετε τήν 
καλωσύνην ύποβάλλοντες μίαν έπερώτησιν, δλα αυτά τά  θέματα τά 
απευθύνατε πρός τόν αρμόδιον Υπουργόν.

ιβ) Χωρίς καλή Παιδεία δέν γίνεται άνασυγκρότηση

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. 'Άν μ έ αφήνατε νά τελειώσω, θά έπείθεσθε 
δτι έθιξα χα ί ερεύνησα τό θέμα τής Π αιδείας σέ συσχετισμό μέ τήν οικο
νομική προσπάθεια τοΰ Κράτους κ α ί τής Κυβερνήσεως σας, πού τό 
εκπροσωπεί σήμερα, σέ συσχετισμό μ έ  τή δαπανηρή εκστρατεία γιά τήν 
οικονομική μας άνασυγκρότησι πού δέν μπορεί ποτέ νά επιτύχη άνευ τής 
επαρκούς τονώσεως τών Επαρχιών. Διαφεύγει δμως άπό τήν Κυβέρνησι 
δτι ή υποδομή τής οικονομίας είναι ή Παιδεία, δτι δσα κ α ί άν έπιχειρη- 
θοΰν στούς άλλους τομείς, δσα κα ί άν πραγματοποιηθούν άκόμη στή Γ ε 
ωργία ή στήν Βιομηχανία, άν αυτά δέν στηριχθούν σέ μ ία Π αιδεία φω
τισμένη, εμπνευσμένη, συγχρονισμένη, δέν είναι δυνατόν νά στερεωθούν, 
νά ριζώσουν επί τού εδάφους κ α ί νά καρποφορήσουν. Είναι τραγικό γε
γονός νά διαπιστώνεται δτι δέν κατωρθώσαμε άκόμη νά δώσωμε στήν 
Π αιδεία τήν προτεραιότητα, ή οποία τής άνήκει. Κ α ί μ έ άναγκάζετε νά 
βεβαιώσω κάτι πού έδιάβασα κα ί προσφάτως στίς εφημερίδες, δτι δηλα
δή ή πρόοδος τής Ρωσίας οφείλεται στήν άπόλυτη προτεραιότητα πού 
έδωσε στήν Παιδεία. Είναι άκριβέστατον. Τό διεπίστωσα ό ίδιος, δταν 
είχα έπισκεφθή σάν Ακαδημαϊκός τή Μ όσχα, δτι πράγματι κατώρθωσαν 
εκεί νά εξαλείφουν κ α θ ’ δλη τήν άχανή τους χώ ρα τόν άναλφαβητισμόν 
μέ τό νά οργανώσουν κ α τ ’ άπόλυτη προτεραιότητα τήν Π αιδεία κ α ί νά 
παράσχουν τόσες διευκολύνσεις στά παιδιά τοΰ Λαού, προικοδοτούντες
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τά άριστα μεταξύ τούτων, ώστε εντός ολίγου χρόνου νά ΰφωθή σε απί
στευτο βαθμό τό μορφωτικό καθεστώς τής Χώρας.

Πρέπει κα ί ήμεϊς οί ύποανάπτυκτοι, οί υστερούντες έως τώρα σε συγ
χρονισμένη μόρφωσι, νά χωνέφωμε, νά πιστέφωμε βαθειά ότι όσα κα ί άν 
λέμε μ έ χοντρά λόγια γιά προγραμματισμούς κα ί γιά μεγαλεπήβολα 
έργα, όλα είναι αυθαίρετα, έάν 0έν στηριχθοΰν πρό παντός όχι σέ υλικά 
άλλά σέ μορφωτικά κεφάλαια μ έ τόν συγχρονισμό τής Π αιδείας κα ί μέ  
τήν σύντονη ίκανοποίησι τών επειγόντων αιτημάτων τής έξυφώσεώς της. 
"Ανευ Π αιδείας φωτεινής, Παιδείας πού νά οίστρηλατή κ α ί νά έμττνέη 
κ α ί νά πλουτίζη όχι μόνο μ έ γνώσεις άλλά κ α ί μ έ ήθος κα ί μ έ φρόνησιν 
κ α ί μ έ πίστι, δέν είναι δυνατόν νά πργματοποιήσωμεν έργα μεγάλα κ α ί  
σταθερά. Ή  Παιδεία, κ. Συνάδελφοι, είναι ή σκοπιμότερη κα ί ασφαλέ
στερη επένδυσις. "Ολας τάς άλλας επενδύσεις ενδέχεται νά τάς χάσωμε 
διότι μπορεί νά μή αποδώσουν τά προσδοκώμενα. Κάθε επένδυσις όμως 
πού δίδεται πρός άνάπτυξι τής Π αιδείας δέν χάνεται ποτέ. Διότι ό θη
σαυρός τής μορφώσεως, πού αποκτά κάθε άνθρωπος, είναι αναφαίρετος 
έφ’ όρου ζωής.

Τήν αναμφισβήτητη αυτή αλήθεια έχει διδάξη πρώτος ό δικός μας ό 
Πλούταρχος, γράφοντας ότι πόλεμος, αιχμαλωσία, ασθένεια μπορεί νά 
μάς άφαιρέσουν κα ί πλούτον κα ί δόξαν κ α ί μεγαλεϊον κα ί όλα τά έπί τής 
γής αγαθά άλλά όχι ποτέ κ α ί τήν παιδείαν, όχι τό φως τής διανοίας 
μας, πού είναι άναφαίρετον άπό οίανδήποτε καταδρομήν τής τύχης άπό  
ο'ιανδήποτε έχθρικήν βία. Ιδού διατί κάθε μας προσπάθεια βιωτική, κοι
νωνική, έθνική πρέπει νά άρχίζη κα ί νά τελειώνη μ έ τήν Παιδεία.

Θά ήταν ίσως περιττό νά τονίσω πόσον έγώ, λόγω τών άλλων ιδιοτή
των μου, είμαι θερμότατος ύπέρμαχος άπεριορίστων υπέρ τής Επαρχίας 
ττνευματικών έκχωρήσεων, πού θά θρέφουν άνά τά πέρατα τής Χώρας 
αγνές ελληνικές φυχές, θά ζωογονήσουν γνήσια έθνικά κύτταρα κα ί θά 
καλλιεργήσουν αυθόρμητα ταλέντα μέσα άπό τά σπλάχνα τού λαού μας. 
Άλλά ή πρώτη μου άξίωσι είναι νά δώσουμε στήν Επαρχία καλά σχολεία, 
φωτεινά βιβλία, έξυφωμένους έπαγγελματικά δασκάλους. Κ α ί ποτέ δέ θά 
είναι έξυφωμένοι άν δέν τούς ικανοποιήσουμε κα ί ηθικά κα ί μισθολογικά. 
Πρέπει άκόμη νά δώσουμε άποτελεσματική περίθαλφι στά γυμνά κα ί πει- 
νασμένα παιδάκια τού χωριού, πού τόσο σπαραξικάρδια περιγράφουν τήν 
έξαθλίωσί τους πολλές έπίσημες έκθέσεις. Είναι άνηλεής κ α ί άνοικτίρμων 
ε ’ιρωνία νά μιλάμε περί ευημερίας όταν διαπιστοΰνται τόσα θύματα γυμνη- 
τείας κα ί υποσιτισμού άνάμεσα στά σχολαρούδια τών χωριών μας, τούς 
αυριανούς αυτούς εύζώνους τής άειμάχου πατρίδας μας...
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Πρό μ ψ ός, πού είχα τήν εύχαρίστησι νά βρεθώ στά Καλάβρυτα, πα- 
ρετήρησα μ έ πολλή χαρά  δτι οί μικροί μαθητές είχαν ικανοποιητικά κα
λήν δφι. Μέ πληροφόρησαν δτι στήν πόλι λειτουργεί υπηρεσία τοΰ Ερυ
θρού Σταυρού, πού τροφοδοτεί έπαρκώς τό πρωινό συσσίτιο τών παι
διών. Σ τά  χωριά δμως, πού προσφέρεται μόνον γάλα, κα ί τό φωμί, 
έστω κα ί καλαμποκίσιο, είναι λιγοστό στίς περισσότερες οικογένειες, 
ολοφάνερες είναι σ ’ αύτά οί δυσμενείς συνέπειες τού υποσιτισμού τών 
παιδιών.

Προτού κλείσω τό κεφάλαιο τούτο τής ομιλίας μου, θά ήθελα νά 
επαναλάβω ακόμα μ ία φορά, άπό τό Βήμα τούτο, δτι διαπράττομε β α 
σικόν ολέθριο σφάλμα μ έ τό νά μή δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στό 
θέμα τής Εθνικής Παιδείας. Ε ίπα κα ί ξαναλέγω δτι ή Π αιδεία αποτελεί 
τήν υποδομήν τής υποδομής στήν προσπάθεια τής άνασυγκροτήσεως. 
Έάν ή Π αιδεία μας δέν έκσυγχρονισθή κα ί δέν ύφωθή σέ ανώτατο επί
πεδο, ή άνασυγκρότησι είναι μαθηματικώς βέβαιο δτι θά άποτύχη. 
Εγκληματούμε κατά  τής Πατρίδος μας αφήνοντας τήν Π αιδεία νά φυτο
ζωή μέ χαμηλότατο ύπέρ αυτής ποσοστό δημοσίας δαπάνης, κα ί μ έ αδυ
ναμία προσαρμογής στίς σύγχρονες απαιτήσεις.

ιγ) Ο τομέας τής Γεωργίας

Σ τό τομέα τής Γεω ργίας έχομε σύγχρονη πολιτική παράδοσι, γιά τήν 
όποία μπορούμε νά είμαστε υπερήφανοι. Ά πό τά χρόνια τού Καποδίστρια 
καί τού νΟθωνα έως τά σημερινά, τό μεγάλο πρόβλημα τής αγροτικής 
οικονομίας αντιμετωπίστηκε άπό τούς πολιτικούς μας μέ φωτεινό 
πνεύμα, μέ πρακτική σκέφι κ α ί μ έ θαρραλέα μέτρα. Γ ιά  νά ενθυμηθώ τά 
χρονικώς πλησιέστερα, θ ’ άναφέρω ενδεικτικά δτι μ έ τή διανομή τών 
τσιφλικιών στούς άκτήμονες επί Κυβερνήσεως Βενιζέλου στά 1917, μέ  
Υπουργό Γεωργίας τό Γεώργιο Καφαντάρη, μεγάλον κοινοβουλευτικόν 
άνδρα, πού δέν τιμήθηκε δσο πρέπει ή μνήμη του, προηγηθήκαμε άπό  
πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στήν άποκατάστασι τής κοινωνικής δι
καιοσύνης στούς άγρούς, άλλά κ α ί στήν ουσιαστική άξιοποίησι τής γής 
μας άπό τά τίμια χέρια στά όποία είναι εμπιστευμένη άπό γενεές γε
νεών. ..

Ή  άπορρόφησι κατόπιν ενάμισυ εκατομμυρίου άδελφών μας ξερριζω- 
μένων άπό τίς προαιώνιες Πατρίδες τής Ανατολής κα ί τής Θράκης, 
άποτέλεσεν ένα πραγματικό θαύμα. Σημαντικός σταθμός γιά τήν πρόοδο 
τής Γεωργίας μας ΰπήρξεν ή ίδρυσις τής Αγροτικής Τραπέζης.
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Εμπνευσμένοι απόστολοι τής γεωργικής Ιδέας, σάν τόν αλησμόνητο 
Σπΰρο Χασιώτη, δέν έλειφαν. Συνεχής ήταν ό ειλικρινής πόνος κα ί ή 
ενδελεχής φροντίδα γιά τή βελτίωσι τής γεωργικής μας παραγωγής, γιά 
τήν άνύφωσι τού βιοτικού επιπέδου τής υπαίθρου.

Μ εταπολεμικά ό βαθμός κα ί ό ρυθμός τού ενδιαφέροντος εντάθηκε : 
Ή  αμερικανική βοήθεια κα ί σέ επιστημονική καθοδήγησι κ α ί σέ οικονομι
κά μέσα κ α ί σέ προμήθειες μηχανικών εφοδίων κα ί σέ τεχνικές εφαρμο
γές, ήταν πολύτιμη.

Σήμερα όλος ό κόσμος, φυσικά δέ κα ί εμείς, βρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά νέα φάσι τοΰ γεωργικού φαινομένου. Ή  μηχανοποίησι άπό τή μιά  
μεριά κα ί ή εμποροποίησι άπό τήν άλλη τείνουν ν’ άλλάξουν τή γνώριμη 
μορφή τού γεωργικού βίου. Βέβαια ή ειδυλλιακή εποχή τού Ησιόδου 
καί τού Βιργιλίου, ή εποχή τής αυτοκαλλιέργειας κα ί τής αύτοκατανα- 
λώσεως, έχει πρό πολλού παρέλθει. Άλλά πολύ πέραν τούτου, άκούο- 
νται σήμερα νεωτεριστικά συνθήματα παράτολμα. "Οπως π.χ. “Γεωργία  
ιδιωτική -  κεφάλαια κρατικά”. "Η  “Δέν πωλείται ό,τι παράγεται, άλλά  
παράγεται ό,τι πω λείται”. Ακούονται παραδοξολογίες όπως “Γεωργία  
χωρίς γή ”, πού εννοούν φυσικά, τά θερμοκήπια πρωίμου παραγωγής. 
Προτείνεται άκόμη κα ί αυτή ή άλλαγή τού ονόματος: "Οχι πλέον 
“αξή α ιΐΐισ ε” άλλά “α$ήΙιΐ5ίηβ55”, λένε στήν Αμερική. "Οχι πλέον 
“αβήωΐΐιιτα” άλλά “αξήαβαή” ή “α%ή%πο”, λένε στήν Ιταλία. Γεωργία  
δέν είναι πλέον ή φυτική παραγωγή άλλά ολόκληρος ό κύκλος τών οικο
νομικών δραστηριοτήτων, πού συνδέεται άμέσως ή εμμέσως μ έ τήν πα
ραγωγή τής γής.

Τό εμπόριο επιβάλλει τήν κυριαρχία του. Αυτό κατά κύριο λόγο ρυθ
μίζει σήμερα τήν άγροτική πολιτική. "Οχι ή παραγωγή τών προϊόντων 
άλλά ή εμπορική των τοποθέτησι προσδιορίζει τήν βιωσιμότητα τής γε
ωργίας. Ό  γεωργός χάνει όλο κ α ί πιό πολύ τήν αυτονομία του κα ί τήν 
αύτάρκειά του. Τό νά περιμένης τή σωτηρία μόνο άπό τούς άγρούς κα ί 
όχι άπό τήν κυκλοφόρησι τών προϊόντων, θεωρείται πλέον σήμερα φα
ντασιοκοπία κα ί αυταπάτη. Ή  δίφα τής γής έχει κατευνασθή. Τήν άνα- 
πληρώνει ή δίφα τού προϊόντος. Παρατηρείται ότι αυτοί ούτοι οί Γάλλοι 
άγρότες, τόσο συνδεμένοι μέ τό πατροπαράδοτο επάγγελμά τους, δέν 
έχουν πλέον τό μάτι καρφωμένο στή γή, άλλά στά προϊόντα της. Στήν 
Ιταλ ία  άποκαταστάθηκε ώς διά μαγείας ή “Κοινωνική ειρήνη τής υπαί
θρου”. Ή  οίκονομικοτεχνική έξέλιξι κα ί ή άραίωσι τού άγροτικού πληθυ
σμού έχουν καταστήσει πολύ ευχερέστερη τή λύσι τών εγγείων προβλη
μάτων -ά λ λ ά  τούς ελαττώνουν τή σημασία. Τά τελευταία δώδεκα χρό
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νια μοίρασε τό Κράτος στους αγρότες -όμ ιλώ  πάντοτε γιά την Ίτα λ ία -  
621.000 εκτάρια, αγόρασαν δέ οί ίδιοι άπό μεταπωλήσεις μ έ δικά τους 
οικονομικά μέσα άλλο 1.000.000 εκτάρια. Κορεσμός! “Κανείς δέν έχει 
πιά δίφα γιά γή ”, παρατηρούν ειδικοί Ιταλοί. Ζητήματα τής εγγείου 
ιδιοκτησίας, ικανά νά ρίξουν πρό ολίγων χρόνων Κυβερνήσεις, έχουν τε
λείως κατασιγασθή. Ά πό τόν εμπορικόν ορίζοντα κυρίως μειδιούν τώρα 
αί ελπίδες ή απειλούν οί κίνδυνοι...

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργίας). Ή  Κυβέρνησις άντελήφθη τήν νέαν 
αυτήν μορφήν τής γεωργικής οικονομίας κα ί επ ’ αυτής εβάσισε τό πε
νταετές γεωργικόν της πρόγραμμα. Αυτό επιδιώκει τό πρόγραμμα άνα- 
διαρθρώσεως τών καλλιεργειών, ώστε νά παράγωνται προϊόντα, τά 
όποια αποδίδουν ύφηλότερον εισόδημα κ α ί είναι εξαγώγιμα. ”Οπως κ α ί  
ή έπιβαλλομένη πειθάρχησις διά τού Νόμου 4035 είς τά όπωροκηπευτι- 
κά.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Μόνον, κύριε Υφυπουργέ, πού δέν βλέπομε 
νά πραγματοποιείται όντως τό βήμα πρός τήν άναδιάρθρωσιν μ έ ρυθμόν 
ικανοποιητικόν.

Δέν συζητεΐται ότι ή προστασία τού εδάφους, ή αρδευτική επάρκεια, ή 
τελειοποίησι τής καλλιέργειας, ή αυξησι τής άποδόσεως, ή βελτίωσι τής 
ποιότητος τών προϊόντων θά παραμείνουν πάντοτε βασικές εγγυήσεις τής 
ίκανοποιήσεως τοΰ αγροτικού μόχθου. Ά λλά δέν άρκούν! Γ ιά  νά κατα
στούν οί αγροί πλουτοφόροι δέ φτάνουν πιά ό χρηματοδότης, 6 γεωπό
νος κ α ί ό άγροφύλαξ. Χρειάζονται κ α ί ό άγορανόμος κα ί ό μεταφορεύς 
κα ί ό.,.εμποροφύλαξ! Χαρακτηριστικά έχει γραφή:

“ Ά ν  μιά φορά ή διανομή τών αγαθών έδινε τήν έντύπωσι ενός δι
κτύου διωρύγων, όπου τά νερά έτρεχαν μόνα τους μ έ φυσική ροή, τώρα 
δίνουν τήν έντύπωσι ενός συμπλέγματος σωλήνων αναγκαστικής διοχε- 
τεύσεως, πού εξαποστέλλουν τό νερό στό έδαφος μ έ ύφηλή πίεσι ”.

Έθεώρησα χρήσιμο νά επεκταθώ ώς ανωτέρω γιά νά τονίσω τήν ανά
γκη τής άγρυπνης παρακολουθήσεως τών εξελίξεων κ α ί τής έγκαιρης 
προσαρμογής μας σ ’ αυτές. Τό σύμπλεγμα τών σωλήνων αναγκαστικής 
μέ ύφηλή πίεσι διοχετεύσεως τών αγαθών τής γής παρουσιάζεται σάν 
ένα αποτρόπαιο μηχανικό τέρας, πού θά έπρεπε νά μάς τρομάζη πολύ, 
γιατί θά ήταν δύσκολο νά εξοικειωθούν μαζί του οί δοκιμασμένες ήδη 
ανεπαρκείς ικανότητες τής ίδικής μ ας Κυβερνήσεως. Διαφοροποιεί τήν 
προοπτική ή είσοδός μας στήν Κοινή Αγορά. Δέν μάς ανακοινώθηκαν 
ακόμα οί λεπτομέρειες τών συμφωνηθέντων. Γενικώτατα κρίνοντες δέν 
επικρίνουμε, φυσικά, τήν είσοδο, απεναντίας επικρίνουμε τήν καθυστέρη-
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σί της χαί την μή όλοχληρωτιχήν εισδοχήν μας, επισείουμε δέ τόν κίν
δυνο τής συνθλίφεώς μας λόγω μή έπαρχους, ενδεχομένως, συναγωνι- 
στιχότητος. Άλλά στό σημείο τούτο προτιμώ, π α ρ ’ δλους τούς δικαιολο
γημένους φόβους, νά είμαστε αισιόδοξοι χ ’ έλπιδοφόροι...

Ε δραία  πεποίθησίς μας πρέπει νά παραμείνη δτι π αρ ’ δλες αυτές τίς 
μεγάλες μεταμορφώσεις, ή Γεωργία παντού, χαί πολύ περισότερον εδώ  
σ ’ εμάς, θά εξαχολουθήση ν ’ άποτελή τή βάσι τής έθνιχής οικονομίας. 
Ούτε τού Ξενοφώντος τό αξίωμα : “Ευ μέν γάρ φερομένης τής γεωρ
γίας έρρωνται χαί α'ι άλλαι τέχναι άπασαι, δπου δ ’ άν άναγχασθή ή γή 
χερσεύειν, άποσβέννυνται κα ί α'ι άλλαι τέχναι σχεδόν τι κα ί κατά  γήν 
χαί χατά θάλατταν”, θέλει ποτέ άτονήση. Ούτε τού Μάρκου Αύρηλίου 
τό απόφθεγμα : “Τόν υπήκοο πού θά μού χάμη τό ένα στάχυ δύο θά 
τόν τιμήσω περισσότερο άπό τίς πνευματικές κορυφές τού βασιλείου 
μ ου”, θά πάφη νά έχη ’ισχύν. Άπό τήν Γεωργία θά ξεκινά κ α ί σ ’ αυτήν 
θά έπιστρέφη πάσα προσπάθεια οικονομικής άναπτύξεως. Στή σιωπηλή 
Γή κα ί στούς απλοϊκούς εργάτες της θά λογοδοτούν έσαεί δλοι οί λαλί
στατοι κα ί βαθυστόχαστοι μεγιστάνες τής οικονομικής επιστήμης. Λυδία 
λίθος τής επιτυχίας τού έργου πάσης Κυβερνήσεως θά είναι ή ακμή τής 
Γεωργίας κα ί ή ευημερία τών γεωργών.

Ή  Κυβέρνησις έπαίρεται δτι ή γεωργική της πολιτική στέφεται υπό 
επιτυχίας. Ήμεϊς τό αμφισβητούμε. Ή  μακρά συζήτησι, πού διεξήχθη, 
διεπίστωσε κάμφι τής γεωργικής παραγωγής, μείωσι τού γεωργικού 
εισοδήματος, ΰπεραύξησι τών αγροτικών χρεών. Λυτά δέν συνιστούν επι
τυχία.

ιδ) Δέν υπάρχει ευημερία άλλά δυσπραγία

Ερω τώ  έτσι παραδειγματικά:
Υπάρχει κανείς στήν αίθουσα τής Βουλής, ό όποιος μπορεί νά ’ισχυ- 

ρισθή δτι τή στιγμή αύτη ευημερούν λ.χ. οι καπνοπαραγωγοί τού Ξηρο- 
μέρου, τής Τριχωνίας, τής Μακρυνείας, πού τούς άφαιρέθηχε άπό τήν 
Κυβέρνησι κ α ί αύτό τό σχηματισμένο στήν Αγροτική Τράπεζα κεφάλαιο 
αύτοχρηματοδοτήσεως, άνερχόμενο σέ 220, άν δέν άπατώμαι, εκατομ
μύρια δραχμών; Ή  μήπως ευημερούν οί 3000 καπνεργάτες τού Αγρίνι
ου, πού μ έ τήν άποφασισθεΐσα μεταφορά τών καπνών πρός επεξεργασία 
σέ άλλες πόλεις, τούς κόβεται κυριολεκτικά τό φωμί; Ή , κατά πολύ 
περσσότερο, ευημερούν, δήθεν, οί απόκληροι τών ορεινών χωριών τής 
Ηπείρου, τής Δωρίδος, τής Ευρυτανίας, τής Ναυπακτίας, δπου κανένα,
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σχεδόν, προϊόν δέν έχχρηματίζεται, άλλά χαί άν έχχρηματίζεται, όπως 
π.χ., τό γάλα τούτο πωλείται πρός 2.30 δρχ. τό χιλό, χ αθ ’ ήν στιγμήν 
ό χαφές πληρώνεται πρός δύο δραχμές τό φλυτζάνι; Κ α ί όμως οί πλη
θυσμοί αυτοί τοΰ ελάχιστου μέσα στόν πολιτισμένο χόσμο χατά χεφαλήν 
εισοδήματος, αχούνε χάθε μέρα άπό τά ραδιόφωνα χ α ί άπό τόν χυβερνη- 
τιχό Τύπο ότι ευημερούν!! "Αν ή Κυβέρνησι δέν μπορεί νά συλλάβη τό 
νόημα χαί τή μορφή άλλης ευημερίας, παρά μόνον αυτής πού δοχιμάζουν 
σήμερα οί άγροτιχοί πληθυσμοί, τότε θά έπρεπε νά άπελπιστοΰμε όλότε- 
λα γιά τή δυνατότητα έπιβιώσεως τής Φυλής μας. Άλλά, βέβαια, δέν 
είναι έτσι! Κ α ί είναι ευτύχημα ότι πλησιάζει ή ώρα τής εχλογιχής 
ευημερίας, πού άσφαλώς θά δώση στή Χ ώρα νέα Κυβέρνησι όλιγώτερον 
αισιόδοξη στά ραδιόφωνα χαί περισσότερον άποδοτιχή στήν πραγματικό
τητα.

Δ. Θανόπουλος (Τφυπ. Γεωργίας). Πέραν τών άδυναμιών, τάς οποί
ας έχει ή οικονομία μας έξ  άντιχειμένου, δέν εϊχομεν προετοιμασίαν τε
χνικήν. Υπάρχει, ώς γνωρίζετε εδώ, κ α ί ένας υποκειμενικός παράγων, 
τόν όποιον προσπαθούμεν νά χατανιχήσωμεν χα ί είς τόν όποιον ήμπο- 
ρεΐτε όλοι σας νά βοηθήσετε. Είναι ή παράδοσις τού έλληνός άγρότου, 
ό όποιος, άντιλαμβάνεσθε, ότι μετά δυσκολίας, παρά τά μέσα τό όποια 
χρησιμοποιεί κα ί τήν πειθώ χαί τήν προπαγάνδαν χαί τά οικονομικά κί
νητρα, δέν θέλει νά άπομαχρυνθή άπό τήν παράδοσιν του, δηλαδή νά 
πάη σέ νέες καλλιέργειες πού νά παράγη προϊόντα, τά όποια νά δύνανται 
νά διατεθούν ευκόλως χ α ί βεβαιωθείτε, επειδή γνωρίζετε χα ί έχετε ύπ ’ 
όφιν τήν παράδοσιν τή ελληνικήν κα ί άπό τό φιλοσοφικόν σας πνεύμα 
χαί τήν φιλοσοφικήν σας άντίληφιν, ότι είναι ό παράγων αυτός ό πλέον 
δύσκολος, τόν όποιον προσπαθούμεν νά χατανιχήσωμεν. Σ άς  φέρω. ένα 
παράδειγμα. Είς τήν ιδιαιτέραν μου περιφέρειαν τήν Καρδίτσαν, χαθυ- 
στερήται ή έκτέλεσις τών άρδευτιχών έργων τού Μ έγδοβα έξ  αιτίας 
άνταρσίας χαί άντιδράσεως τών άνθρώπων, τούς όποιους πρόκειται νά 
έξυπηρετήση ή άρδευσις. Αυτό είναι βεβαιωμένον χαί δέν ξεύρω έάν 
υπάρχουν συνάδελφοι έδώ έχ τής έπαρχίας μου νά βεβαιώσουν τού λό
γου τό άληθές. Δύο χρόνια καθυστέρησις χαί τούτο διότι έχομεν μίαν 
πραγματικήν δημοκρατίαν κ α ί δέν έννοούμεν διά τού Συντάγματος νά 
λαμβάνωμεν μέτρα διά νά έξουδετερώσουμε αυτούς, οί όποιοι άντιδρούν 
είς τήν έχτέλεσιν τών έργων αύτών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Είναι βέβαιον ότι δέν έχετε έξασφαλίσει μέ
χρι τής στιγμής τήν συνεργασίαν τού άνθρωπίνου παράγοντος. Ή  άντί- 
δρασις συνεπεία προσχολλήσεως είς τήν παράδοσιν δέν άρχει νά διχαιο-
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λογήση εξ  ολοκλήρου τό γεγονός. Τ ά έργα έχουν διαβληθή λόγω τής 
σπατάλης, πού παρατηρεϊται κα ί τών καθυστερήσεων. Υπερβάσεις δα
πανών κα ί υπερβάσεις χρονικών όρίων, έλλειφις έγκαιρου κα ί πειστικού 
αποτελέσματος, έχουν δυσφημήση τά έργα. Δέν τά έχει άγαπήση ό λαός 
διότι δέν τά έχει πιστέφη. Διασαλπίζονται τά μεγάλα έγγειοβελτικά 
έργα: Φράγματα άνεγείρονται, ποταμοί τιθασσεύονται, άλλά τάς πεδιά
δας καταρδεύουν έως τήν ώραν μόνον τά εκατομμύρια τών υπερβάσεων! 
Τό έργον τοΰ Αχελώου προϋπολογίσθη 45.000.000 δρχ. κα ί εστοίχισε
66.000.000. Τό έργον τοΰ Αξιού προϋπολογίσθη διά 38.000.000 κα ί 
εστοίχισε 110.000.000, χωρίς νά ΰπάρχη εξασφαλισμένη παροχή ΰδα- 
τος! Τό φράγμα τού Αχελώου άνηγέρθη πρό 4ετίας χωρίς νά προηγηθή 
έδαφομηχανική έρευνα, πού έπρεπε ν ’ άποτελέση τό πρώτο κεφάλαιο τής 
μελέτης. Αυτή έκτελεϊται μόλις τώρα έκ τών υστέρων υπό Ιταλικής 
Εταιρείας μ έ γεωτρήσεις παρά τά θεμέλια κα ί θά στοιχίση, ώς λέγεται 
δύο έως τρία εκατομμύρια δραχμών. Τίς οιδεν πόσα θά στοιχίση ή ένί- 
σχυσι τών θεμελίων, αν χρειασθή νά γίνη, οπερ απεύχομαι.

Σ. Γκίκας (Υπουργός Συγκοιν. καί Δημ. Έργων). Ν ά σάς δώσω  
μίαν έξήγησιν. Είχε γίνει πλήρης τεχνική έρευνα κα ί μάλιστα έγινε κα
τά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά δεχθή κ α ί έπ ί πλέον κ α ί μίαν 
γέφυραν, ή όποία, όπως ξεύρετε, κατασκευάζεται τώρα. Άλλά πάντοτε 
είς τά φράγματα παρουσιάζονται άνωμαλίαι κατά ώρισμένας περιόδους. 
Είχε παρουσιασθή είς ένα φράγμα τής Κερκίνης μ ία ανωμαλία κ α ί  
πραγματικώς έκάμαμεν ένα έντονώτατον αγώνα διά νά έπιτύχωμεν τήν 
σταθεροποίησιν τού φράγματος κα ί έπί τή ευκαιρία πού εΐχομεν φέρει 
τούς ειδικούς έκείνους τεχνικούς έσκέφθημεν νά κάμωμεν μίαν έρευναν ή 
όποία θά μάς έδιδε τά στοιχεία έκεΐνα νά γνωρίζωμεν ώς προμηθείς έάν 
θά έπρεπε νά έπέμβωμεν διά νά ένισχύσωμεν ή όχι τό φράγμα. Δέν 
εΐχομεν καμμίαν άπόδειξιν ότι δέν ειχον πραγματοποιηθή έκεΐνα πού 
έπρεπε νά γίνουν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ή  έδαφολογική έξέτασις έγινε κατόπιν. Γ ί 
νεται μόλις τώρα.

Σ. Γκίκας (Υπ. Συγκ. κα ί Δημ. Έργων). Έφαρμόσαμεν τά σχέδια 
τής Αμερικανικής Ε ταιρίας κα ί ή μελέτη έγινεν, έάν δέν άπατώ μαι,τό  
1950 ή 1951.

ιε) Τό έργον τοΰ Αχελώου

Γ .  Άθανασιάδης-Νόβας. Πάντως αυτό άποτελεΐ μίαν λεπτομέρειαν,
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σημαντικήν βέβαια. Άλλά έχουν έγερθή άμφιβολίαι κ α ί διά τήν έπιτυ- 
χίαν τοϋ δλου έργου. Θά έπιτελέση τόν σκοπόν του; *ϊΟταν άπεφασίζετο 
τό έργον εφαντασιοκοπούσαμε ότι θά άξιοποιήση 500.000 στρέμματα. 
Μέχρι τής ώρας, δέν αρδεύονται παρά ελάχιστα μόνον στρέμματα, όσα  
περίπου κ α ί πρό τού φράγματος, αναμένεται όμως ότι μέχρι τέλους 
Απριλίου θά έχη παραδοθή αρδευτικό δίκτυο γιά 25.000 στρέμματα. 
Ά λλά θά παραδοθή; Σημειωτέου ότι τό όλον έργον, σύμφωνα μ έ τό ση
μερινό του ρυθμό, δέν πρόκειται νά άποπερατωθή πρό τού 1970 τουλά
χιστον!

Σ . Γκίκας (Τ π . Δημ. Έργων). Δεν είμαι βέβαιος διά τό τέλος 
Απριλίου, άλλά προβλέπεται όπως παραδώσωμεν 20 χιλ. στρέμματα 
πρός άρδευσιν εντός αυτής τής περιόδου. Εκείνο τό θέμα διά τό όποιον 
υπάρχει ασυμφωνία, τρόπον τινά, μεταξύ τών υπηρεσιών μ ας κ α ί τών 
αγροτών τής περιοχής είναι τό ότι παρουσιάζουν δυσκολίας είς τό νά 
άρχίσωμεν εφέτος τό καλοκαίρι όσον άφορά τά δευτερεύοντα δίκτυα, κα ί  
τούτο διότι θά ήμποδίζοντο ώρισμέναι καλλιέργειαι τήν στιγμήν κατά  
τήν όποιαν ημείς θά ασχολούμεθα μ έ τήν κατασκευήν τών έργων. Άλλά 
είναι αδύνατον αύτό τό πράγμα νά έπιτευχθή. Δηλαδή νά επιτευχθούν 
κ α ί τά  δύο ταυτοχρόνως, κα ί ημείς νά κατασκευάσωμεν τό έργον κα ί 
αυτοί νά καλλιεργήσουν. Πέρυσι ύπεχωρήσαμεν, άλλά εφέτος νομίζω ότι 
θά πρέπει νά προχωρήσωμεν διά νά τελείωση αύτό τό πράγμα. Αρχίζει 
ή άπόδοσις τών μεγάλων αύτών έργων άπό εφέτος, τόσον είς τήν πεδιά
δα τής περιοχής σας, όσον κα ί είς τήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης κα ί 
νομίζομεν ότι έφ’ εξής θά βαίνουν μ έ αΰξουσαν πρόοδον, διότι τό 1961 
είναι τό έτος πού άποδίδονται πλήρη άρδευτικά έργα.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πρό ενός περίπου έτους κα ί άκριβώς τήν 15 
Μαΐου 1960 είχε τεθή σέ δοκιμαστική λειτουργία ή όγδόη διώρυξ τού 
δικτύου, ή οποία προβλέπεται νά έξυπηρετήση περί τά 30.000 στρέμμα
τα. Μ ετά μεγάλης δυσκολίας άρδεύτηκαν τότε περίπου 2.000 στρέμματα 
διαφόρων καλλιεργειών κα ί 500 στρέμματα όρύζης. Ά πό τή δοκιμαστική 
εκείνη λειτουργία δέν είχαν μείνει καθόλου ικανοποιημένοι οί γεωργοί. 
Ενθυμούμαι ότι ό Τ .Ο .Ε .Β .Π . Αγρίνιου εΐχεν άποστείλει στούς αρμοδί
ους Υπουργούς κα ί  σ ’ εμάς τούς Βουλευτάς έντονη τηλεγραφική διαμαρ
τυρία γιά τήν “εσφαλμένη κατασκευή τών άρδευτικών έργων συνεπεία 
τής όποιας θά καταστή άδύνατος ή ίξυπηρέτησις τών καλλιεργειών είς 
ύδωρ ”. Κ ατά  τήν τελευταίαν μου έπίσκεφιν στό Αγρίνιο έπεκοινώνησα 
μ έ αρμοδίους παράγοντες κα ί βεβαιώθηκα ότι ή άνησυχία τών πληθυ
σμών εξακολουθεί νά ύφίσταται, παρά τά διαβήματα πού είχαν προη-
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γηθή εδώ στήν Αθήνα, οπότε εϊχεν έπανεξετασθή τό όλον θέμα, σέ κοι
νή σύσκεφι τών αρμοδίων επιτελών τού Υπουργείου Γεωργίας κ α ί τοϋ 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, παρισταμένων κ α ί κυβερνητικών Βου
λευτών. Έ χ ω  γνώσιν τής τελευταίας γραπτής διαβεβαιώσεως τοΰ 
υπουργείου Γεωργίας, πού περιέχεται στό ύπ ’ άριθ. 6608/705 άπό  
8.2.61 έγγραφό του. Μ έ τό έγγραφο αυτό παρέχεται ή διαβεβαίωσι τής 
καλής λειτουργίας τοΰ δικτύου κ α ί τής ασφαλούς έξυπηρετήσεως άπασών 
τών καλλιεργειών, “έφ’ όσον τηρηθή ή προϋπόθεσις συστηματοποιήσεως 
τών εδαφών”.

Έν τώ μεταξύ έχει έπέλθει πλήρης καλλιεργητική άναστάτωσι στήν 
πεδιάδα τού Άγρινίου, όπου, ζούν οί γεωργοί μ έ τήν άποζημίωσι τών 
χωραφιών πού τούς έκοφαν κα ί πού, φυσικά, έφαγώθηκε πλέον. Χωρίς 
νά τούς δοθή ακόμα νερό, προτού λειτουργήση δηλαδή ακόμα τό έργον, 
τούς ζητούν εκ τών προτέρων νά πληρώσουν τίς χρηματικές εισφορές 
τους! Έπίκειται μάλιστα ή ΐδρυσι ειδικού Όργανισμού γιά τήν εϊσπραξι 
τών εισφορών τούτων. Χθές ακόμα μού ετηλεφώνησαν άπό τό Αγρίνιο 
δτι εκρηκτικός άναβρασμός επικρατεί στήν περιοχή τών έργων.

Τό χειρότερο είναι δτι, σύμφωνα μ έ ώρισμένες πληροφορίες, πού 
εύχομαι νά μήν είναι άληθινές, άπειλείται ολική άποτυχία τού έργου, 
διότι υπάρχει, ώς λέγεται, φόβος νά μήν έξασφαλισθή παροχή επαρκούς 
υδατος. Έφθασε μέχρι τού πληθυσμού ή φήμη δτι μεταξύ τών Υπουρ
γείων Γεωργίας κα ί Δημοσίων έργων έχει έκδηλωθή διαφωνία γιά τήν 
επιτυχία ή δχι τού έργου κα ί τό ένα επιρρίπτει ευθύνες στό άλλο. Άλλά  
εάν ή γεωργοοικονομική μελέτη δέν ήταν δντως άρτία, οΰτε ή τεχνική 
έκτέλεσι υπήρξε τελεία. Άπόδειξι δτι έκτελεϊται εκ τών υστέρων έδαφο- 
μηχανική μελέτη τών θεμελίων τού φράγματος. Άπόδειξι δτι μόνον ή 
κατασκευαστική πλευρά έπισπεύσθηκεν ύπό τήν πίεσι τών μεγάλων εργο
λάβων κα ί έως εκεί πού ένδιαφέροντο αυτοί. Δηλαδή έως εκεί πού φθά
νει τό τσιμέντο, τό έργο προχώρησε ταχύτερα, ενώ τά συμπληρωματικά 
έργα, δηλαδή τά δευτερεύοντα κ α ί τριτεύοντα άρδευτικά δίκτυα, πού θά 
άξιοποιήσουν τό συλλεκτικό φράγμα, καρκινοβατούν.

Λέγεται, εκεί, έπί τόπου, δτι μ ετά τρία έτη θά είναι δυνατόν, συ- 
μπληρουμένων τών άρδευτικών έργων, νά ποτίζωνται τά 40% τών γε
ωργικών εδαφών κα ί δτι τά υπόλοιπα θά μείνουν διά παντός ξερικά. 
Άντιλαμβάνεσθε όποιος ίφιάλτης βαρύνει τά στήθη τών χωρικών. Υ πάρ
χουν δέ βάσιμες ένδείξεις δτι δέν επήγαν καλά τά έργα. Διότι ενώ ή με
γάλη ελπίς τών άγροτών ήταν νά έξασφαλισθή ή έπέκτασι τής όρυζο- 
καλλιεργείας, τώρα τούς γίνεται έπίμονος προπαγάνδα νά τραπούν πρός
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τήν βαμβακοκαλλιέργεια ή νά σπείρουν τριφύλλια κα ί φασόλια. Ά λλά τά 
τριφύλλια τής Ναυπάκτου κ α ί τοΰ Γαλατά  μένουν άπώλητα, όπως τά 
φασόλια μας μένουν στίς αποθήκες κα ί είσάγομε άπό τήν Αιθιοπία! Ένώ  
δέ πέρυσι τά φασόλια τής Παραχελωΐτιδος έπωλήθησαν 8 Δραχμ. τό κι
λό, εφέτος προαφέρονται μόνον 3,80 Δ ραχ .! Π ώς νά πάρη κουράγιο ό 
παραγωγός μ έ τίς αλλοπρόσαλλες αυτές καθοδηγήσεις; Κ α ί πώς νά μή 
φοβηθή αποτυχία τοΰ έργου όταν βλέπη μ έ τά μάτια του ότι εγκαταλεί- 
πεται ή ίδρυσι υδροηλεκτρικού εργοστασίου μεταξύ Ζαπαντίου κα ί Δοκι
μίου, ενώ προεβλέπετο τούτο κα ί ενώ έγιναν δαπανηρότατες πρός τούτο 
απαλλοτριώσεις εντός τού Ζαπαντίου κα ί ενώ έκόστισε βαρύτατα είς τε
χνικά έργα ή πρόβλεφίς του; Δ ιατί εγκατελείφθη τόσον αργά, υστέρα 
άπό τόσες δαπανηρές θυσίες;

ιστ) Ή σήραγγα Λυσιμαχίας

Ά λλά μήπως δέν συμβαίνει τό ίδιο μ έ τήν σήραγγα τής Λυσιμαχίας; 
Κ α ί εκεί προεβλέπετο στήν έξοδό της υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ή δέ 
πρόβλεφί του κατέστησε έ ξ  άρχής δαπανηρότερο τό έργο. Διατί, ώς λέ
γεται, έματαιώθη;

Σ . Γκίκας  (Τ π . Συγκ. καί Δημ. Έργω ν). Νομίζω ότι άπό τής 
πλευράς τοΰ υδροηλεκτρικού έργου, θά έπρεπε νά σάς πληροφορήσω ότι 
αυτό δέν ήτο άπό τά κύρια έργα τά όποια συνεπάγονται προσθέτους 
εργασίας. Έγένετο σκέφις, δεδομένου ότι αυτό θά γίνη οπωσδήποτε, διά 
νά ήμπορέσουν νά άξιοποιηθοΰν τά 40.000 στρέμματα άν θά ήτο δυνατή 
ή κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου, πράγμα τό όποιον επίσης είναι 
δυνατόν. Δέν εχάσαμεν τό πλεονέκτημα, άφ ’ ής στιγμής άπεφασίσαμεν 
νά κατασκευάσωμεν τό υδροηλεκτρικόν έργον. V  άρχικός προϋπολογι
σμός ήτο 135 έκατ. δρχ. Κ α ί προεβλέπετο είς τήν σύμβασιν, ή οποία 
έγινε μ έ τήν εργοληπτικήν Εταιρίαν, δεδομένου ότι δέν ήτο δυνατόν νά 
εξακριβωθή τό υπέδαφος είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκετο, ότι εάν ήτο τής 
τάδε συνθέσεως ήτο τής τάδε τιμής, έάν ήτο τής άλλης συνθέσεως τής 
τάδε τιμής. Έάν ήτο τής κατηγορίας τήν όποιαν συνηντήσαμεν είς τήν 
άρχήν, κα ί έλπίζομεν νά μήν συνεχισθή, τότε θά γίνουν τά έργα άπολο- 
γιστικώς. Λυτό είναι ένα πράγμα τό όποιον δέν ήμπορεϊ νά προβλέφη 
κανείς, τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν παρουσιάζονται μερικά άπρόοπτα 
τού υπεδάφους.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Δ ιά τούς λόγους τούτους άκριβώς, κ. 
Υπουργέ, άπέφυγα έπιμελώς νά έπικρίνω τήν βραδεΐαν πρόοδον τού
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έργου χαί τά ατυχήματα τής ίχτελέσεως αυτού. Έχτιμώ δεόντως τάς 
άντιχειμενιχάς συνθήχας. Ά λλά γενιχώτερα τό όλον έργον δέν μοΰ φαί
νεται δτι έμελετήθη έπαρχώς άπό οικονομοτεχνικής πλευράς.

Ή  χατασχευή τής σήραγγος Λυσιμαχίας ήρχισε τό θέρος 1959. Θά 
έχη όλιχόν μήχος 6,5 χιλιόμετρα. Έδημοπρατήθη χαί χατεχυρώθη γιά
80.000.000 Δραχμ. συνολιχής δαπάνης. Μέχρι τοΰδε έχει διανοιγή όλι- 
γώτερον άπό ένα χιλιόμετρο, -9 2 0  μέτρα. Γ ι ’ αυτά εχαλυφθη ήδη δα 
πάνη 40-50.000.000 δραχμών. Δηλαδή τό ήμισυ χαί πλέον τής προϋπο- 
λογισθείσης γιά δλο τό έργο δαπάνης. "Ητοι, σύμφωνα μ έ τήν άπό τά 
πράγματα βγαλμένη πλέον τώρα πρόβλεφι, τό δλον έργον θά στοιχίση 
250 ή χαί 300 ίσως εκατομμύρια Δραχμ., ποσόν υπερτριπλάσιον τής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης. Ύπέρβασις 300% ! Ερω τώ  τούς υπευθύ
νους: Τό προσδοχώμενον άποτέλεσμα δικαιολογεί τό υφος τής δαπά
νης;; Ή  γεωργοοιχονομιχή μελέτη θά τό έπρότεινεν ώς λυσιτελές μέ  
πρόβλεφι δαπάνης 300 εχατομ. δραχμών; Φοβούμαι πολύ δτι θά άνα- 
γχασθήτε νά διαχόφετε τό έργον...

ιζ) 01 υπερβάσεις

Ή θελα νά γνωρίζω άν συγχινείται ή όχι ή Κυβέρνησι άπό αυτόν τόν 
χαταχλυσμό τών υπερβάσεων, πού παρακολουθεί δλα τά εχτελούμενα 
έργα. Οί υπερβάσεις αυτές δέν είναι δυνατόν νά είναι αυθαίρετες έτσι 
ωσάν πρωτάκουστα φυσικά φαινόμενα! Κάπου οφείλονται ή σέ άπροβλέ- 
πτους παράγοντας, πού χατά χαχή μας τύχη άπίστευτον έπενήργησαν 
πανομοιοτύπως είς δλα τά έργα, ή σέ μελέτες ελλιπείς, πράγμα γιά τό 
όποιο κάποιοι πρέπει νά εύθύνωνται, ή σέ κακό σύστημα ίχτελέσεως, γιά 
τό όποιο πάλι κάποιοι εύθύνονται. Ερευνά άραγε νά άνεύρη τις ευθύνες 
ή Κυβέρνησι ή ό παράγων Κόμμα δέν τό επιτρέπει; Τά περισσότερα 
έργα, εν δλω ή έν μέρει γίνονται άπολογιστιχώς.

Σ. Γκίκας (Ύπ.Συγκ. καί Δημ. Έργων). Είς τήν προχειμένην περί- 
πτωσιν, ισχύει μόνον έφ’ δσον εΰρίσχετο αυτής τής κατηγορίας υπέδα
φος. Έάν εύρεθή καλύτερον, χα ί έλπίζομεν νά εύρεθή καλύτερον, τότε 
ισχύουν αί έργοληπτιχαί τιμαί.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Τό άπολογιστιχό σύστημα ευνοεί περισσότερο 
τό κυβερνητικό κόμμα διότι έπιτρέπει τόν διορισμό υπεραρίθμων επι
στατών, άποθηχαρίων, σημειωτών χ α ί έργατών.,.Ούδείς έργάτης προ
σλαμβάνεται άνευ σημειώματος ίσχύοντος Βουλευτού!

Σ. Γκίκας (Τ π . Δημ. Έργων). Δέν υπάρχει άπολογιστιχόν σύστημα.
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Σ άς είπον δτι αύτό ισχύει μόνον κατά την περίπτωσιν χατά την όποιαν 
τό υπέδαφος θά ήτο χαταρρέον, οπότε δέν ήτο δυνατόν νά προβλεφθοΰν 
αί ΐδιαι τιμαί. Τότε χαί μόνον θά είναι υποχρεωμένη ή Ε ταιρία νά τό 
χάμη ύπό τόν έλεγχόν μας χατά τρόπον απολογιστικόν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έν τούτοις χαί είς τό φράγμα Αχελώου έγι
ναν έργασίαι άπολογιστικώς. Άλλά δέν έχω τόν άπαιτούμενον χρόνον νά 
έπεχταθώ περαιτέρω επί τοΰ θέματος τών μεγάλων εγγειοβελτιχών 
έργων. Παρατηρώ μόνον δτι άν σημειοΰται τοσαύτη χαί τοιαύτη ακατα
στασία είς τά μεγάλα έργα, μπορούμε νά φαντασθοΰμε ευκόλως τί γίνεται 
είς τά απειροπληθή μικρά, διά τά όποια ελπίζω νά μιλήσω κατωτέρω.

ιη) Ή Διοίκηση της Γεωργίας

“Ας έξετάσωμε τώρα τή διοικητική χαί τή μορφωτική πλευρά τής γε
ωργικής μας πολιτικής.

Ό  χ. Υπουργός τής Γεωργίας κατέβαλε φιλότιμους προσπάθειας νά 
παρουσιάση τά πάντα χαλώς έχοντα στόν τομέα τής ευθύνης του. Θά 
μού έπιτρέφη νά τό αμφισβητήσω. Ά πό τήν επαρχιακή σκοπιά 
θεωρούνται καθαρότερα οί πραγματικές καταστάσεις. Εκείνο, πού βλέ
πομε εμείς οί επαρχιώτες, δέν εμφανίζει καθόλου τήν εικόνα ενός συστή
ματος διοικήσεως μελετημένου, οργανωμένου λειτουργούντος μ έ ρυθμό 
κεντρικό χα ί μ έ παλμό ενιαίο. Οί βασικές οργανωτικές αδυναμίες τής 
Διοικήσεως είναι κατάδηλες. Κ α ί συνιστούν κλασική μορφή άποδιοργα- 
νώσεως! Έν όνόματι τού συντονισμού επέρχεται πλήρης άποσυντόνισι. 
Έν όνόματι τής είδιχότητος επέρχεται πλήρης διάσπασις τής διοικήσεως. 
Φυσικό επακόλουθο είναι σπατάλη χρόνου, σπατάλη χρήματος, αναπηρία 
τού έργου.

Ξέρετε ποιά είναι ή σύνθεσι ή μάλλον ή άποσύνθεσι τών γεωργικών 
υπηρεσιών σ ’ ένα Νομό, στό Νομό Αιτωλοακαρνανίας, ας πούμε;

Υπάρχει ό Διευθυντής Γεωργίας στό Μεσολόγγι. Υποτίθεται δτι 
είναι ό φορεύς τής αγροτικής πολιτικής τού Κράτους, πλήν δμως δέν 
έχει αρμοδιότητα εποπτείας επί τών άλλων σχετικών υπηρεσιών, ουτε 
ενιαία διαχείρισι έχει. Τό σύστημα τών Γεωργικών Ταμείων έγκατελεί- 
φθη κακώς χατά τήν γνώμη μου ενώ είχεν αποδώσει. Εντελώς ανεξάρ
τητο, υπαγόμενο στό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, είναι τό Κέντρο Σ ιτοπα
ραγωγής... Υπάρχει ή Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων στό Αγρίνιο μέ  
δική της αυτόνομη συγκρότηση κα ί δική της οικονομική έξυπηρέτησι.
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Υπάρχουν τά Γραφεία Οργανισμών Βάμβακος χα ί Καπνού. "Ολα αυτά  
αποτελούν χαπετανάτα χωρίς χαμμιά σύνδεσι μεταξύ τους. Στήν Ιδιαιτέ
ρα μου πατρίδα Ναύπαχτο υπάρχει επαρχιακός γεωπόνος, προϊστάμενος 
τοΰ εαυτού του. Υπάρχει γεωπόνος τού Κέντρου Σιτοπαραγωγής 
εντελώς ανεξάρτητος. Υπάρχουν δύο γεωπόνοι εφαρμογών, δρώντες 
αύτοτελώς. Υπάρχουν δύο υπάλληλοι Άγροτιχής οίχοχυριχής. "Ολοι 
αυτοί δέν έχουν χαμμία άλληλοεξάρτησι. Πρόχειται περί ικανών χαί φι
λότιμων υπάλληλων, οί όποιοι χάνουν, δ,τι μπορούν. Ά λλά τό ζήτημα 
είναι τ ί μπορούν νά κάμουν, μ έ αυτές τίς αποσυνθετικές συνθήκες. Δέ 
μοΰ φαίνεται νοητό νά καταβάλλεται έπί τόπου μ ιά Κρατική προσπάθεια 
βελτιώσεως τής σιτοπαραγωγής χαί ό αρμόδιος Διευθυντής τής Γεω ρ
γίας νά μήν έχει κανένα δικαίωμα έποπτείας κ α ί παραχολουθήσεως!

Σ παταλά τό χρόνο του σέ ατομικές διδασκαλίες ό γεωπόνος σιτοπα
ραγωγής, γιατί δέν υπάρχει φορεύς πού ν’ άναλάβη ομαδικά τή συμβου- 
λευόμενη άλλαγή τής ποιχιλλίας σταριού. Οί γεωπόνοι εφαρμογών κα 
ταβάλλουν χΓ  αυτοί ατομικές προσπάθειες. Οί τοπικές επιτροπές εφαρ
μογών, πού έχουν συσταθή, είναι γραμμένες στά χαρτιά. Δέν συνέρχο
νται σχεδόν ποτέ κι άν συνέρχονται λαμβάνουν μέρος μόνο τά μέλη πού 
είναι τοπικές Αρχές κα ί σπανιότατα προσέρχονται οί ιδιώτες.

Κανείς δέν υποτιμά τή βασική σημασία πού έχει ή έπιμόρφωσι τών 
αγροτόπαιδων. Σ τά  χαρτιά φαίνεται δτι έχουν συγκροτηθή μορφωτικοί 
σύλλογοι, άποτελούμενοι άπό τούς αποφοίτους τού Δημοτικού Σχολείου 
Άγροτόπαιδας. Στήν πραγματικότητα ουσιαστική μετεκπαίδευσι δέν γί
νεται. Πηγαίνουν οί γεωπόνοι, συμπράττουν οί δημοδιδάσκαλοι, επιτυγ
χάνεται κάποια συνάθροισι, δελεάζουν συχνά τά παιδιά μ έ τίποτε μικρά 
δώρα, τά παρασύρουν σέ καμμιά εκδρομή, άλλά συστηματική, πραγματι
κή, ουσιαστική επιμορφωτική εργασία δέν γίνεται.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργ.). Νομίζω, δτι έχομεν σημαντικάς προ
όδους, λαμβανομένου ΰπ’ δφιν, δτι δέν διαθέτομεν χαί τό επαρκές προ
σωπικόν, άπό άπόφεως γεωπόνων. Αυτό δέν είναι διότι ελλείπει ή διά- 
θεσις είς τήν Κυβέρνησιν. Ελλείπουν κα ί τά μέσα τά ανάλογα. "Οπως 
ξέρετε, μέ τάς γεωργιχάς οργανώσεις λειτουργούν σχολεία μικράς διάρ
κειας, τριών μηνών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ή  φοίτησις δέν είναι υποχρεωτική, είναι εθε
λούσια. Πηγαίνουν παιδιά άπό 12-22 ετών. Ή  διαφορά ηλικίας διασπά 
τήν ενότητα τής προσπάθειας.

Δ. Θανόπουλος ('Τφ. Γεωργ.). Προσπαθούμεν νά πείσωμεν τά παι
διά νά πάνε. Εϊπομεν δτι έχομεν Δημοκρατίαν.
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ιθ) Ά πέτυχε ή μόρφωση τών άγροτοπαβων.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Έ π ί δέκα περίπου χρόνια καταβάλλεται 
αυτή ή προσπάθεια. Έ χουμε δημιουργήσει στελέχη αγροτόπαιδων μέ  
φωτεινότερη συνείδηση, μ έ  πλουσιώτερη πείρα, μ έ φλογερώτερο ζήλο; 
Δέν νομίζω δτι χω ρεΐ άπάντησι καταφατική. Πρέπει νά διαταχθή 
αυστηρή άξιολόγησι τής δεκάχρονης αυτής εργασίας κ α ί νά έξακριβωθή 
ύπευθύνως άν άπέδωσεν ή δχι. Ν ά βεβαιωθή ποιοι είναι οί λόγοι γιά  
τούς όποιους δέν απέδωσε. Γ ια τ ί ή κρατούσα γνώμη είναι δτι δέν “τό 
πιάσαμε” τό θέμα τών αγροτόπαιδων. Μ πορεί νά φταίη ή μεγάλη δια
φορά ηλικίας μεταξύ τών παιδιών, πού ποικίλλει άπό 13-20,21 χρό
νων. Πάντως ποτέ δέν επανέρχονται στά υποτιθέμενα δεκαπενθήμερα 
μαθήματα τά ίδια ακριβώς παιδιά. Αλλάζει συνεχώς ή σύνθεσι τών πα
ρόντων. Ε ρω τώ  : Χωρίς συνέχεια, κ ’ έτσι στά αρπαχτά, μπορεί νά 
τούς μείνη πραγματικό μορφωτικό κέρδος; Κ ατά  τή γνώμη μου τό 
ακολουθούμενο σύστημα έπιμορφώσεως τών αγροτόπαιδων πρέπει νά 
μεταβληθή γιατί, ώς λειτουργεί, δέν αποδίδει. “Αν θά είναι προτιμώ- 
τερο νά γίνεται ή έπιμόρφωσι στά σχολεία ή άν πρέπει νά επανασυστα- 
θούν τά κατώτερα γεωργικά σχολεία τοΰ Χασιώτη, δέν τό ξέρω. Π ρέ
πει νά μελετηθή άπό τούς ειδικούς. Πάντως ή έπί τόπου γενική αγρο
τική έπιμόρφωσι δέν αποδίδει. Μ αταιοπονούμε. Σκοπιμώτερο θά ήταν 
νά παρασκευάζαμε λιγώτερους έπιμορφωμένους άγροτόπαιδας, άλλά μέ  
πραγματικό έξοπλισμό. Ί σ ω ς  θά έπρεπε νά πληθυνθούν α ί Σ χ ολα ί τού 
τύπου Πατρών, Βέλλο Λαρίσης, πού νά μάς προμηθεύσουν τούς απα
ραιτήτους γεωργοτεχνίτες.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεω ργ.). "Οπως ξέρετε, πέραν τών σχολείων 
μικράς διαρκείας, είναι τά λεγάμενα κινητά σχολεία. Δηλαδή,σέ κάθε 
σχολεΐον κα ί κατά ώρισμένην χρονικήν περίοδον δλοι οί Γεωπόνοι πη
γαίνουν νά παραδίδουν μαθήματα είς τά σχολεία. Επίσης γίνονται μαθή
μ ατα είς τούς ένήλικας μ έ  τόν σκοπόν διαπαιδαγωγήσεως. Επίσης γίνο
νται καλλιέργειαι, αί όποϊαι ανήκουν είς διαφόρους γεωργούς, τούς όποι
ους παρακολουθούν οί Γεωπόνοι.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ό  κ. Ξ. Ζολώτας, στήν τελευταία του μελέ
τη, προτείνει τήν ΐδρυσι τριταξίων ή διτάξιων αγροτικών σχολείων υπο
χρεωτικής φοιτήσεως δλων τών αποφοίτων τών Δημοτικών Σχολείων  
τής υπαίθρου, τήν ΐδρυσιν Μέσων Αγροτικών Σχολών, τήν αποστολή 
αγροτόπαιδων σέ αγροκτήματα τού έξωτερικού.

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεω ργ.). Κάμνομεν έκθέσεις κα ί καθιερώνομεν
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χαί βραβεία, διά νά τούς χολαχεύσωμεν χαί νά χινήσωμεν τόν ζήλον χαί 
τήν άμιλλαν.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ευχαρίστως είδα δτι διατίθεται πίστωσι 25,9  
έχατ. Δραχ. γιά τήν άποπεράτωσι χτιρίων σέ χέντρα γεωργιχής έχπαι- 
δεύσεως χαί γιά τόν εξοπλισμό τους μέ τό άναγχαίο ύλιχό. Προβλέπε- 
ται, μ έ τήν ίδια πίστωσι, άνέγερσι χα ί εξοπλισμός 12 νέων χέντρων 
επαγγελματικής γεωργιχής έκπαιδεύσεως πρός εφαρμογήν βελτιωμένων 
μεθόδων καλλιέργειας. Εύχομαι νά πραγματοποιηθούν τό ταχύτερον τά 
επαγγελλόμενα.

"Οσα υλικά κεφάλαια καί αν δαπανηθοΰν, δσοι γεωπόνοι χ ι’ αν έπι- 
στρατευθούν, δσα τεχνικά μέσα κι ’ άν διατεθούν, χωρίς ένα πλούσιο στέλε
χος άπό ειδικευμένους νέους αγρότες, ή άνάπτυξι τής αγροτικής οικονο
μίας δέν εύοδούται. Αυτοί θά έχουν στόν αγώνα τής βελτιώσεως τή θέσι 
χαί τή χρησιμότητα πού έχουν οί ΰπαξιωματιχοί στό στράτευμα. Ά ν  μπο
ρεί νά ΰπάρξη στράτευμα χωρίς ύπαξιωματιχούς, άλλο τόσο μπορεί νά 
ΰπάρξη αγροτική άνάπτυξι χωρίς προπαρασχευασμένα τοπικά στελέχη.

Δ. Θανόπουλος (Ύφ. Γεωργίας). Γίνεται προσπάθεια διαφωτίσεως 
τού αγροτικού κόσμου άπό ραδιοφώνου.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Ά ς  μή θίξωμε τό ζήτημα τού ραδιοφώνου. 
Διότι ή μονοπώλησίς του άπό τήν Κυβέρνησιν έχει καταλύσει τήν δημο
κρατικήν άρχήν τής ίσότητος. Έ γώ  τουλάχιστον προσωπικώς δέν τό 
χρησιμοποιώ καθόλου διά ν’ άποφεύγω τήν άγανάκτησιν πού μού προχα- 
λεΐ ό άποχλειστιχός χαί μονότονος λιβανωτός τών έργων χαί ημερών 
τής Κυβερνήσεως. Προτιμώ νά συνεχίσω τήν ομιλίαν μου.

Είναι βεβαιωμένο δτι μέσα στόν άγροτιχό κόσμο δέν εκδηλώνεται 
προθυμία νά μορφωθούν τά παιδιά του, γιά νά μείνουν άγρότες. Ή  
έννοια τής μορφώσεως συμπίπτει σ ’ αυτούς μ έ τήν έννοια τής λυτρώσε- 
ως άπό τόν άγροτιχό μόχθο, τής άλλαγής τρόπου ζωής, τής λαμπρότε
ρης σταδιοδρομίας. Χαρακτηριστικό είναι ένα άνέχδοτο πού μού έχουν 
διηγηθή : Σ ’ ένα χωριό τής Ρούμελης φοιτούσαν άρκετοί άγροτόπαιδες 
στήν έπιμόρφωσι χαί μεταξύ αυτών διέπρεπεν ένας καλός μαθητής. Κ ά 
ποτε πού ξαναπήγε ό Γεωπόνος δέν τόν βρήχε χαί ρώτησε τόν πατέρα 
του γιατί έλειπε τό παιδί ά π ’ τό μάθημα:

— Σ ’ ευχαριστώ πολύ, χύρ-Γεωπόνε, τού άπάντησε ό πατέρας. Σ ’ 
ευχαριστώ πού τ ’ άνοιξες καλά τά μάτια τού παιδιού μου κ α ί πέτυχε 
πρώτος στή στρατιωτική Σχολή Ύπαξιωματικών!

Άπό τήν χαριέρα τού Ύπαξιωματιχού τής υπαίθρου, προτίμησε τήν 
χαριέρα τού ύπαξιωματιχού τού λόχου.
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Κάτι περισσότερο αποδίδει ή διαφώτισι πού γίνεται στά άγροτοκόρι- 
τσα. Αύτά παρακολουθούν μ έ περισσότερη προθυμία τά μαθήματα οικο
τεχνίας, μαγειρικής, υγιεινής, υφαντουργίας, λαχανοκομίας, οικονο
μικής διαρρυθμίσεως τοΰ χώρου τοΰ σπιτιού, μαθήματα πού τούς δίνουν, 
περιοδεύοντας, δασκάλες αγροτικής οίκοκυρικής.

Ή  φοίτησι είναι κα ί γιά τά κορίτσια εθελοντική κ α ί άταχτη. Ούτε κα- 
θωρισμένο πρόγραμμα υπάρχει. Οι Δασκάλες, άλλες έχουν δίπλωμα 
ειδικών σχολών, δπως είναι ή Χαροκόπειος, δπως είναι τό «Ελληνικό 
Σπίτι» τής Κ ας Αγγελικής Χατζημιχάλη, (πού πολύ δίκαια ό κ. 
Υπουργός τής Προνοίας μ έ τελευταία τροπολογία έπεξέτεινεν τήν ίσχύν 
τών τίτλων του γιατί πραγματικά είναι άριστο σχολείο), άλλες είναι 
απλώς τελειόφοιτες τοΰ Γυμνασίου, μ έ μετεκπαίδευσι επ ί ένα χρόνο στή 
Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης. Πληρώνονται κατά 5 0 % άπό τό Κ ρά
τος κ α ί κατά 5 0 % άπό τίς Κοινότητες. Τώρα τελευταία, άν δέν 
άπατώμαι, άνέλαβε τά 75% τής δαπάνης τό Κράτος. Ή  άπόφασι είναι 
ορθή. Μολονότι οί άγροτοδασκάλες αυτές δέν έχουν, βέβαια, ολοκληρω
μένη μόρφωσι, εν τούτοις, μ έ τή φιλοτιμία πού έχουν πολλές άπό αυτές, 
αποβαίνουν χρήσιμες στά χωριά. Γιατί, άλλωστε, είναι πολύ προσφορώ- 
τερο τό πεδίο τής δράσεώς των: τό σπίτι κ α ί ό κήπος του, δπου οί χω- 
ριατοπούλες βρίσκονται σέ διαρκή καρποφόρο δράσι ύπό συνθήκες εύνοϊ- 
κώτερες. Ένώ τά αγροτόπαιδα πολλές φορές, κα ί νά θέλουν, δέν μπο
ρούν νά χρησιμοποιήσουν τά φώτα πού τούς μεταδίδει ό Γεωπόνος. Ό  
κλήρος είναι μικρός, τό έδαφος άγονο, δλες οί συνθήκες δυσμενείς.

Δέν πρέπει νά παραλείφω νά παρατηρήσω δτι κ α ί αί Αγροτικές μας 
βιβλιοθήκες δέν έκπληρούν κανένα σχεδόν προορισμό. Συσσωρεύονται 
εκεί βιβλία, πού κατά  99% μένουν αδιάβαστα. Ά ν  τύχη στό χωριό κα
νένας συνταξιούχος τό ξεφυλλίζει... Ε ρω τώ  άν μ έ τέτοιες συνθήκες αξί
ζει τόν κόπο κ α ί τό χρήμα νά γίνονται αυτές οί αποστολές βιβλίων. 
Κ α ί ερωτώ ακόμα μήπως θά ήταν χρησιμώτερο νά μοιράζωνται μικρά 
εντυπωσιακά φυλλάδια άπό 1-4 σελίδες, μ έ κατάλληλη ελκυστική εκτύ- 
πωσι.

’Εχω  τήν εντύπωσι δτι ή δημιουργημένη κατάστασι άπογοητεύει τούς 
ενσυνειδήτους γεωπόνους κα ί τούς μαραίνει τό ζήλο. Κατατρίβονται χ ω 
ρίς άποτέλεσμα. Πολλοί θέλουν νά φύγουν. Θ ά συνιστούσα στόν κ. 
Υπουργόν τής Γεωργίας νά συγκαλέση ένα ευρύ συνέδριο εμπείρων Γ εω 
πόνων άπό τούς χιλίους, περίπου, πού αυλακώνουν τήν Ε λλάδα, καί 
άπό τούς 600 πού βρίσκονται συγκεντρωμένοι στά επιτελεία τών 
Αθηνών, κα ί νά έπανεξετάση εκ βάθρων τό θέμα γενικώτερα μέν τής
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όλης όργανώσεως τών γεωργικών υπηρεσιών, είδικώτερα δέ τής επιμορ
φωτικής προσπάθειας.

χ) Ανάγκη περιφερειακού προγραμματισμού

Π ολλά έλέχθησαν γιά την αποτυχία τοΰ γενικού προγραμματισμού 
τής γεωργικής άναπτύξεως κα ί γιά την ανάγκη εφαρμογής περιφερειακού 
προγραμματισμού. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι δέν είχαμε ούτε τόσο βα- 
θειά ανάσα, οΰτε τόσο γερά κότσια γιά νά επιχειρήσουμε ταυτόχρονη γε
ωργική άνάπτυξι όλου τού Ελληνικού χώρου. Μ ιά τέτοιας εκτάσεως 
προσπάθεια ήταν τόσο άντιοικονομική κα ί τόσο ΰπερδυναμική γιά μάς, 
ώστε επόμενο ήταν νά μή σημείωση επιτυχία.

Άλλά ή Κυβέρνησί μας θέλγεται πάντοτε άπό τά μεγάλα έργα κα ί 
περιφρονεΐ τά μικρότερα. Θέλετε άπόδειξι; Ένώ ήταν στό χέρι της νά 
έκτελέση ώριμα, μελετημένα, χρησιμότατα μικρότερα έργα δέν τά επρο- 
τίμησε. Δέν όμιλώ γιά το έργο τής πεδιάδος τού ποταμού Μόρνου, επει
δή ενδιαφέρει κα ί τήν ιδιαιτέραν μου επαρχία κ α ί δέν θέλω νά νομισθή 
ότι επιχειρώ δημαγωγία. Έν τούτοις πρέπει νά είπω ότι διά τό έργο 
αύτό έγινε αναγνωριστική μελέτη, νομίζω άπό τό τεχνικό γραφείο Κρα- 
ντονέλη. "Εχουν περάσει έκτοτε πέντε χρόνια κ α ί καμμιά δέν έδόθηκε 
συνέχεια. Πολύ περισσότερο δέν όμιλώ γιά τό έργο άρδεύσεως τών περί 
τήν Ναύπακτον μικρών πεδιάδων, πού επίσης έχει μελετηθή, άλλά πα
ραμένει άνεκτέλεστο. Προτιμώ νά μιλήσω γιά τό έργο της Κοιλάδος τού 
Βουραϊκού, πού εχάρηκα ό ίδιος τήν φυσική της ομορφιά πρό μηνάς πε
ρίπου. Τό 1946 έγινε πλήρης μελέτη άπό Αμερικανικό μηχανικό συνερ
γείο. Έ π ί 15 χρόνια δέν κατέστη δυνατόν νά προωθηθή τό έργο στήν 
έκτέλεσι! Σ τά  1956 έγνώσθη ότι άπεφασίσθη ή έκτέλεσι. Άλλά πάλι 
σκάλωσε. Σ τά  1958 άκούστηκε ότι τό έργο πρόκειται νά ξαναμελετηθή. 
Κ α ί άπό τότε πάλι σταμάτησε κάθε ενέργεια. Άφού υπάρχει Αμερικανι
κή συγχρονισμένη μελέτη ποιου είδους κ α ί ποίου κύρους άλλη μελέτη 
χρειάζεται; Τ ί νά μελετηθή; Τό πρόβλημα κραυγάζει: Άποστράγγισι! 
Σ τό πεδινό τμήμα τής λεκάνης, πού υπολογίζεται σέ 10.000 στρέμματα, 
τά 5-6.000 πάσχουν άπό υγρασία. Άποστραγγίξτε τα έπ ί τέλους! Άλλά  
μήπως δέν βοούν στεντωρίως όλα τά άπαραίτητα έργα υποδομής; Νερό! 
βοοΰν. Αυτό είναι πού λείπει. Δώστε το! Άρχίστε άπό τό νερό. Δώστε 
το άφθονο κ α ί άδιαφορήστε τί θά ποτίση. Τρέχοντας τό νερό θά καθορι- 
σθούν κα ί τά  υπόλοιπα. Δόξα τώ Θεώ, γεωτρύπανα έχομε τώρα άφθο
να. Γ ια τ ί δέν άνοίγουν άδιάκοπα τίς κάθετες, ζωογόνες τομές τους; Θά
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μοΰ πείτε λείπουν οί μελέτες. Απαραίτητες είναι οί μελέτες άλλά νά μή 
γίνονται χαί τροχοπέδες! ’Έπειτα δέν φαίνεται νά ύπάρχη τεχνική δυ
σχέρεια γιά τίς μελέτες. Ή  γενναιόδωρη μόδα νά χάνουν τίς μελέτες όχι 
οί υπηρεσίες τοΰ Δημοσίου άλλά οί ιδιωτικοί τεχνικοί οίκοι, μόδα πού 
μάς στοιχίζει άκριβά, διευκολύνει τά πράγματα. Υπάρχουν δέ, δόξα τώ 
Θεώ, εξακόσιοι γεωπόνοι όλων τών ειδικοτήτων στό εν Άθήναις Ε πιτε
λείο τοΰ κ. Υπουργού τής Γεωργίας, ικανοί νά ελέγξουν παραχρήμα τίς 
καλοπληρωμένες ιδιωτικές μελέτες. "Αν κ α ί θά ήταν άρκετό επ ί τοΰ πα
ρόντος ν ’ άρχίσουν νά έκτελοΰνται έστω κα ί μόνον οί ύπάρχουσες μελέ
τες, πού μουχλιάζουν στά συρτάρια τού Υπουργείου. "Ορα κ α ί Βουραϊκό!

Ή  Κυβέρνησι, άναγχασθείσα νά παραδεχθή ότι πρέπει νά προτιμηθούν 
τά περιφερειχά προγράμματα, σύμφωνα κα ί μ έ τήν ΰπόδειξι τού κ. Ζο- 
λώτα, έμνημόνευσε τίς προγραμματισμένες μελέτες τών 7 λεκανών 
άπορροής. Ά λλά ή περίπτωσι πρέπει νά έγγραφή στό παθητικό της χαί 
όχι στό ενεργητικό της. Δέν θέλω νά εξετάσω αυτή τή στιγμή αν καλώς 
ή κακώς προτιμήθηκαν αύτές οί λεκάνες πού προτιμήθηκαν, οΰτε μέ 
σκανδαλίζει τό γεγονός ότι 3 έπ ί τών 7 άνήκουν σέ έχλογιχές περιφέρει
ες ισχυρών Υπουργών. Ή  μ ία π.χ. είναι στήν περιφέρεια τής Νάξου, ή 
άλλη στής Φλωρίνης (Σακολέβα), ή άλλη στής Κ αβάλας. Θά μπορούσα 
νά παρατηρήσω, χωρίς νά μ έ παρεξηγήση ό κ. Υπουργός τής Βιομηχα
νίας, ότι ή περιφέρεια Κ αβάλας δέν έχει, άν δέν άπατώμαι, ορεινή οικο
νομία ύπό έντονη μορφή. Ά λλά τά υποδειγματικά αύτά έργα άποφασί- 
στηκαν γιά τήν έξυπηρέτησι τής ορεινής μόνον οικονομίας. Κ α ί πώς δέν 
θά ήταν δίκαιο τό παράπονο τής ύπερορεινής Δωρίδας, πού άγνοήθηχεν 
ολωσδιόλου; Οί άλλες τέσσερες λεκάνες είναι τού Μικρού Δερείου τής 
περιφερείας Έβρου, Τερπύλου τού Κιλκίς, Καρπενησιώτη τής Ευρυτα
νίας χα ί τού Βουραϊχού, πού σάς έξιστόρησα. Άπό δύο χρόνια έχουν 
προτιμηθή οί 7 αύτές λεκάνες κα ί γιά τίς εξ  δέν έχει γίνει άκόμη οΰτε 
μία όχι μελέτη άλ λ ’ οΰτε κάν προμελέτη! Ίσ ω ς  έχουν γίνει μόνον άνα- 
γνωρίσεις άπό «ομάδας μελετητών», πού δέν είμαι βέβαιος άν συμμετέ- 
σχον σ ’ αύτές, ώς έδει, δασολόγος κ α ί γεωπόνος ή ένεπιστεύθη ό κ. 
Υπουργός τό έργον είς προχείρως χεροτονηθέντας «οικονομολόγους» 
άποφοίτους τής Άνωτάτης Εμπορικής Σχολής. Διότι, άν ή πληροφορία 
μου είναι άκριβής, διωρίσθησαν, άνευ διαγωνισμού, φυσικά, μερικές δε
κάδες έξ  αύτών, όπως χαί πολλοί τελειόφοιτοι, άπλώς, τού Γυμνασίου. 
Χαίρω ειλιχρινώς όταν άχούω ότι βρίσκουν άπασχόλησι τόσοι νέοι 
άνθρωποι. Έ π αφ α  πλέον νά δυσανασχετώ διότι ή έπιλογή γίνεται μόνον 
άπό τό Κόμμα. Θά μού άρκούσε νά έχπληρώνεται μόνον ό σκοπός τής
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. Άλλά εκπληρώνεται μέ αυτό τόν τρόπο; νΕχουν αποδώσει τί
ποτε αυτά τά παιδιά; Μετέβησαν καν επί τόπου; Συνέλεξαν κ α ί απλά, 
έστω, στοιχεία;

Δ. Θανόπουλος (Ύφ. Γεω ρ.). "Ολα τά συνεργεία αποτελούνται άπό 
δασολόγους πεπειραμένους, άπό μηχανολόγους, άπό οικονομολόγους τού 
Υπουργείου Συντονισμού, μ έ πείραν κα ί μόρφωσιν. Αυτά δέ τά παιδιά, 
περί τών οποίων ώμιλήσατε, είναι βοηθητικοί παράγοντες τών συνεργεί
ων. Επειδή εζετιμήσατε τήν προσπάθειαν αυτήν, διά τήν επιτελικήν 
εργασίαν πρέπει νά σάς πληροφορήσω, δτι εύρισκόμεθα είς τό τέρμα τής 
υποβολής τών εκθέσεων επί δλων τών λεκανών.

κα) Περί όρεινής Οικονομίας

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Τό γεγονός είναι, πάντως, δτι μετά δύο 
ολόκληρα χρόνια δέν έχομε οΰτε κάν προμελέτες γιά τίς 6 λεκάνες. Κ α ί  
δύο χρόνια είναι ΰπερανώτατο δριο γιά τή μελέτη ενός περιωρισμένου 
τοπικού έργου. Άλλά μήπως κ α ί γιά τήν τόσο έπαρκώς μελετημένη λε
κάνη τού Βουραϊκού έγινε τίποτε; Ή  Κυβέρνησι θά ήταν σέ πλεονεπτι- 
κώτερη θέση σήμερα άν μπορούσε νά μάς άπαντήση; Ιδού : Σ έ  εφτά 
επαρχίες έλυσα τό παραγωγικό τους πρόβλημα! Π αρά πού μάς άπαντά 
παρατάσσοντας τάς εκατοντάδας εκατομμύρια δαπάνης τών μεγαλεπηβό- 
λων έργων της, πού επί τού παρόντος επλούτισαν μόνον τούς εργολά
βους κα ί δχι τούς γεωργούς!

Τό θέμα τών 7 λεκανών μάς έφερε στό κεφάλαιο τής ορεινής οικονο
μίας. Κ α ί ε π ’ αυτού θά σάς παρακαλέσω νά μού έπιτρέφετε νά ενδιατρί- 
φω λίγο. Καθώς είναι γνωστό, ή Χ ώ ρα μας υπολογίζεται δτι έχει έκτα- 
σι 132.562.000 στρεμμάτων. Άπό αυτά μόνον τά 17.000.000, δηλαδή 
τό 12.81 % είναι πεδινά. Ή  ημιορεινή έκτασι, ύφους μέχρι 500 μέτρων, 
άντιπροσωπεύει 34.123.000 στρέμματα, ήτοι 25.74% , δπου ζούν τά 
17.8% τού πληθυσμού. Ή  ορεινή έκτασι, ύφους μέχρι 1000 μέτρων, πε
ριλαμβάνει 36.357.000 στρέμματα, ήτοι τά 27.43% , δπου ζούν τά 
16.8%) τού πληθυσμού. Μένει ή υπέρ τά 1000 μέτρα έκτασι τής λεγο- 
μένης ύποαλπικής κα ί άλπικής ζώνης, πού υπολογίζεται σέ 15.000.000  
περίπου στρέμματα μέ τό 3 .5  % τού πληθυσμού.

Βάσει τών άριθμών αυτών, μπορούμε νά είπούμε δτι τά 65 %> τής 
Χώρας, δπου ζούν τά 38.1%> τού πληθυσμού, ήτοι περίπου 3.100.000  
φυχές, άποτελοΰν τόν ορεινό μας χώρο. Έδώ  τά προβλήματα είναι πε
ρισσότερο ποίκιλλα, περισσότερο ευαίσθητα, περισσότερο δύσλυτα.
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Τά προβλήματα τών πεδινών περιοχών γενικεύονται άφ ’ εαυτών, συ- 
νάπτονται αμέσως μ έ τά σπουδαιότερα οικονομικά κα ί εμπορικά θέματα 
τής Χώρας, επιδέχονται λύσεις καθολικάς μ έ ολίγα μεγάλα, βασικά τε
χνικά έργα. Ή  τύχη τών κυρίων έξαγωγικών μ ας προϊόντων θά σφράγι
ση κα ί την τύχη τών πεδινών διαμερισμάτων. "Ένας ανώτερος βαθμός 
ευημερίας είναι κ α ί ορατός κα ί εφικτός. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο μ έ  
τά ορεινά διαμερίσματα. Έ δώ  ό πλούτος δέν πρόκειται νά είσελάση πο
τέ. Πρόκειται απλώς νά φύγη ή πείνα κα ί ή γύμνια, ώστε νά μείνη ή 
φτώχεια σέ μορφή ανθρωπινότερη, σέ βαθμό υποφερτό. Πρόκειται περί 
τοΰ πώς θά πάφη ή λιτότης νά είναι άθλιότης, πώς θά πάφη ή ολιγάρ
κεια νά είναι λιμοκτονία! Θά έχρειάζοντο άλλες τόσες συνεδριάσεις τής 
Βουλής εάν ήθέλαμε νά συζητήσωμε ευσυνείδητα, σέ όλη του τήν έκτασι 
μέ τίς απειράριθμες λεπτομέρειες πού έχει, τό ζήτημα τής ορεινής οικο
νομίας, ή μάλλον τό ζήτημα τών ορεινών πληθυσμών. Κ α ί γ ι’ αυτό δέν 
είναι ζήτημα κρατικό. Είναι ζήτημα εθνικό. Δέν είναι ουτε ζήτημα κρα
τικού προϋπολογισμού, ουτε ζήτημα εμπορικού ισοζυγίου. Είναι ζήτημα 
φυλετικού δυναμισμού, είναι ζήτημα Ελληνικής ιστορίας, ελληνικής 
διαρκείας.

Θά τούς διατηρήσωμε τούς ορεινούς πληθυσμούς εκεί επάνω στά 
άπόρθητα κάστρα τής Φυλετικής αντοχής, εκεί επάνω στά απρόσβλητα 
Α ραράτ τής Εθνικής Κιβωτού; Ν αί ή όχι. Φυσικά, ή Ιστορική ηχώ 
τριών χιλιάδων χρόνων πολλαπλασιασμένη άπό τό 1821, ανανεωμένη 
άπό τήν εθνική άντίστασι τού 1941-1942, άπαντά μ ’ ένα κατηγορηματι
κό «ναί». ’Άν τό «ναί» αύτό τό υιοθετήση ή πολιτική μ ας ευθύνη, τότε οί 
υποχρεώσεις μας είναι βαρειές. Δέν μπορούμε ν ’ άφήσουμε ουτε ένα δευ
τερόλεπτο έπί πλέον τούς πληθυσμούς εκείνους στή σημερινή τους άπερί- 
γραπτη άθλιότητα, στή σημερινή τους άκατάσχετη φθορά!

Κρίνων τίς Κυβερνητικές δηλώσεις τού 1958, είχα παρατηρήσει ότι 
σχετικά μ έ τό θέμα τών ορεινών πληθυσμών, ήσαν πολύ πιό στενές, πο
λύ πιό φυχρές άπό τάς δηλώσεις τής πρώτης Κυβερνήσεως Καραμανλή 
τό 1956. Κ α ί τά πράγματα μ έ εδικαίωσαν. Διότι ελέγχων σήμερα τήν 
τριετή πολιτεία της έναντι τών ορεινών πληθυσμών, είμαι υποχρεωμένος 
ν’ άποφανθώ ότι όσα υπέρ αύτών έπραζε δέν είναι επαρκή, δέν είναι 
άνάλογα πρός τό μέγεθος τής εθνικής άνάγκης.

*Ας ίδωμεν πώς άντιμετώπισεν ή Κυβέρνησις έν τώ συνόλω τό ζήτη
μ α τής ορεινής οικονομίας. Πρό δυόμισυ ετών συνέστησε μίαν δωδεκα- 
μελή έπιτροπήν άπό υπαλλήλους τών τριών Υπουργείων -  Συντονισμού, 
Βιομηχανίας κα ί Γεωργίας. Υποτίθεται ότι ή έπιτροπή αυτή έπρεπε νά
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συνεδριάζη κάθε Τρίτην, άλλ ’ επί μαχρούς, μήνες, ουδέποτε συνεδρίασεν, 
διότι, είρήσθω εν παρόδω, ούδεμία άποζημίωσι προεβλέφθη διά τά μέλη 
της. Δέν έπρόκειτο άλλωστε ν’ άσχοληθή κ α τ ’ αποκλειστικότητα διά τό 
σπουδαιότατο έργο, πού τής άνετέθη, άλλά παρεπιμπτόντως.

Έχάθη μ έ τήν άτυχή αυτήν επιτροπή πολύτιμος χρόνος. Είς αυτήν 
οφείλεται κ α ί ή άπονέκρωσις τής προσπάθειας τών 7 λεκανών, άλλά δέν 
θά επιμείνω περισσότερον ελέγχων τήν άποτυχίαν της, διότι ό κ. 
Υπουργός έπείσθη εν τέλει περί αυτής κα ί είσήγαγε, φηφισθέντα ύπό τής 
Βουλής, νόμον περί ίδρύσεως ειδικής Διευθύνσεως Όρεινής Οικονομίας.

Αυτό έπρεπε νά είχε γίνει ευθύς εξ  άρχής εάν υπήρχε σύλληφις τοΰ 
θέματος, βαθύτερος πόνος κα ί ζωηρότερο ενδιαφέρον γιά τούς ορεινούς 
πληθυσμούς. Πρέπει νά παρατηρήσω δτι κα ί μετά τήν φήφισι τού νόμου 
εσημειώθη χρονοτριβή άδικαιολόγητη, μέχρις δτου τοποθετηθή Διευθυ
ντής κα ί εμφανισθή ή λειτουργία τής σπουδαίας αυτής υπηρεσίας. Ά ν  
έχη ήδη συγκροτηθή εύχομαι ν’ άνταποκριθή έπαρκώς στίς μεγάλες 
άπαιτήσεις τών αρμοδιοτήτων της.

κβ) Υφυπουργείο όρεινής ΟΙχονομίας

Άλλά δέν μπορώ νά μή δηλώσω δτι εμέ τουλάχιστον οΰτε αυτή ή 
λύσι μ έ ικανοποιεί κα ί μ έ καθησυχάζει. Είναι τόσης σπουδαιότητος τό 
έργο τής επιβιώσεως τών ορεινών πληθυσμών, ώστε θά επρότεινα νά 
ίδρυθή ειδικόν Ύφυπουργεϊον δι ’ αυτούς. Ώνόμασε σέ προηγούμενη συνε- 
δρίασι ό κ. Υπουργός τής Γεωργίας τόν π α ρ ’ αύτώ συνάδελφόν του 
«υφυπουργόν Δασών». Δ ιατί νά μήν είναι Υφυπουργός τής Όρεινής 
Οικονομίας; είς τόν όποιον φυσικά, νά υπάγονται κ α ί τά Δάση κα ί ή 
Κτηνοτροφία... Ά λλη βαρύτητα θά έπαιρνε ή προσπάθεια κα ί άλλη πνοή 
θά εμφυσοΰσε, άλλον παλμό θά μετέδιδε ένα πολιτικό πρόσωπο, πού θά 
επωμίζετο αυτήν κ α ί μόνον άποκλειστικώς τήν ευθύνην. Τήν ευθύνην τοΰ 
Υπουργού τής Όρεινής Οικονομίας!

Είπα προηγουμένως δτι δέν άπέδωσεν ή μέχρι τοΰδε υπέρ τών 
ορεινών πληθυσμών μέριμνα τής Κυβερνήσεως. Γ ιά  νά παραδεχτούμε δτι 
άπέδωσε έπρεπε νά έχη αύξηθή τό εισόδημά τους, έπρεπε νά έχη υφωθή 
αίσθητώς τό βιοτικό τους επίπεδο, έπρεπε νά έχη άναχαιτισθή ή φυγή 
πρός τήν Αθήνα. Άλλά τίποτε άπό αυτά δέν συνέβη. Στήν φυχή τών 
ορεινών δέν ένισχύθη ή δύναμις άντοχής, δέν έπεσε κάν ό σπόρος τής 
ελπίδας γιά ένα καλύτερο μέλλον. Δέν τούς συγκίνησεν δσο θά έπρεπε ή
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φροντίδα τής πολιτείας γιά την κατάστασί τους κα ί την τύχη τους. Δέν 
τούς ικανοποίησαν σέ αρκετό βαθμό τά ληφθέντα μέτρα. Δέν τούς εθέρ- 
μαναν την αγάπη γιά τά δυστυχοΰντα χω ριά των.

Θά μού άπαντήση ό κ. Υπουργός; Δέν επιδοτήσαμε τά πεζούλια, δέν 
έπιδοτήσαμε τά φυχανθή, τά φουντούκια, τά  οίκόσιτα ζώα; Δέν έκτελέ- 
σαμε μικρά έγγειοβελτικά έργα; Δέν κατασκευάσαμε δασικούς δρόμους; 
Δέν συνεχίσαμε την Π ρόνοια-Έργασία; Κ α ί θά ... μάς άποστομώση μέ  
τήν παράταζι μερικών εκατομμυρίων δραχμών πού ξοδεύτηκαν. Γ ιά  όλα  
αυτά τά ερωτηματικά κα ί γιά όλα αύτά τά εκατομμύρια υπάρχουν απα
ντήσεις. Ά λ λ ’ ή άπλούστερη είναι τούτη: Π αρ ’ δλα αύτά δέ μπορέσατε 
νά έπιδοτήσετε μ έ νέον θάρρος τήν φυχή τού ορεινού αγρότη ! Κ α ί όταν 
αύτό δέν έπιτευχθή, τίποτε δέν κατορθώνεται.

κγ) Δέν δπάρχει Κράτος χαί Πατρίς, 
ΰπάρχει μόνον Κόμμα χαί Βουλευτής

Σκοποί βρέθηκαν εύκόλως κ α ί χρήματα ξοδεύτηκαν αφειδώς. Α ποτε
λέσματα ανάλογα δέν πραγματοποιήθηκαν. Γ ιατ ί δέν ύπήρξεν -επ αν α 
λαμβάνω - ουτε καλομελετημένος προγραμματισμός, ουτε άποσαφήνισι 
σκοπών, ουτε ίεράρχησι αναγκών. Έ χ ω  στά χέρια μου τά δημοσιευθέντα 
προγράμματα δημοσίων έπενδύσεων ορεινής οικονομίας κ α ί κατανομής 
τών πιστώσεων. Ή  πραγματικότης άποδεικνύει ότι τά χρήματα μοιράζο
νται σάν κόλλυβα γιά νά εξυπηρετούνται τά κομματικά πρωτίστως συμ
φέροντα. Οί επαρχιακές εφημερίδες είναι γεμάτες άπό ανακοινώσεις βου
λευτών ότι «τή ενεργεία των» ένεκρίθη αύτή ή εκείνη ή πίστωσι, τό 
όποιον σημαίνει ότι άνευ τής ένεργείας των δέν θά ένεκρίνετο ή ότι θά 
επροτιμάτο άπό τάς υπηρεσίας άλλη άλλαχού διάθεσις. Παντού κα ί πά
ντοτε τά πάντα χορηγεί μόνον τό Κ όμμα ! Τό Κράτος, ή Πολιτεία 
ούδέποτε άνταποδίδει ή κ α ί εύεργετεΐ. Τό Κράτος στέλνει μόνον τούς 
χωροφύλακες κα ί τούς είσπράκτορες. Αύτοί δέν πηγαίνουν «τή ενεργεία» 
τών βουλευτών. Πηγαίνουν ά π ’ εύθείας άπό τό «μυσαρόν» Κ ράτος! Δέν 
διάβασα ποτέ ότι «τή ενεργεία» τού τάδε Βουλευτού είσπράχτηκαν διά 
... προσωπικής κρατήσεως τόσα χρήματα άπό τόσους χρεωφειλέτες τής 
Αγροτικής Τραπέζης!... Τό Κόμμα ολοένα μόνον δίνει, τό Κ ράτος ολο
ένα μόνον εισπράττει ! Τό Κ όμμα εύκολύνει, τό Κράτος καταδυναστεύ
ει! Ή  Π ατρίδα ταλαιπωρεί τό Λ αό μ έ ό,τι πιό δυσάρεστο. Τά εύχάριστα 
τά χορηγεί μόνον ό Κυβερνητικός Βουλευτής ! Αύτά διδάσκομε στό Ααό  
μ έ τήν πολιτική μας συμπεριφορά. Κ ’ έπειτα περιμένομε νά τό άγαπήση
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6 Λαός το Κράτος! Κ ’ έπειτα παραπονούμεθα γιατί καθυστερεί ή αγωγή  
τοΰ πολίτου... Ωσάν δέ νά μην τοΰ έφθαναν τοΰ άτυχούς ορεινού αγρό
τη ό χωροφύλακας κι ό δασικός, τώρα τοΰ στέλνομε κα ί τόν οικονομικό 
έφορο νά έλέγξη τά κατώγια του κα ί τά κοτέτσια του, γιά νά τού προσ- 
διορίση τό τεκμαρτό του εισόδημα κα ί τοΰ φορολογήση μ έ 3% τό κλω- 
τσοτύρι του κα ί τόν τραχανά του! Δηλαδή τού ξαναλέμε άλλη μ ιά φορά 
άκόμα, κα ί μάλιστα μέ περισσότερη ενοχλητικότητα : «Παράτα τα κα ί  
φύγε, ευλογημένε, αυτά τά αχάριστα βουνά!!»

κδ) 01 Αγροτικές Συντάξεις

Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Βουλευταί!
Μ άς λείπει ή στοιχειώδης φυχολογική ικανότης κα ί εμπειρία. Μ άς 

λείπει ή στοιχειώδης κατανόησι τής εύπαθείας τού ορεινού αγρότη. Μ άς 
λείπει, κατά έναν τρόπο, ή ειλικρινής συμπόνια για τή δυστυχία του.

Περιοδέυσα σέ αρκετά χωριά τώρα τίς ημέρες τού Π άσχα κα ί μπορώ  
νά σάς βεβαιώσω δτι έματαιοπονήσατε φηφίζοντες, δπως τόν έφηφίσατε, 
τό Νόμο περί Αγροτικών Ασφαλίσεων κα ί Συντάξεων. Οί χωρικοί -π ο 
λύ δικαίω ς- δχι μόνον δέν τόν αναγνωρίζουν, άλλά τόν μισούν κα ί τόν 
άπεχθάνονται, ή τόν ειρωνεύονται κ α ί τόν σαρκάζουν. Τό 3% επί τού 
τεκμαρτού εισοδήματος θά επαναστατούσε τούς αγρότες εάν δέν μεσολα
βούσε ή δήλωσις τοΰ ’Αρχηγοΰ τοΰ Δημοκρατικού Κέντρου δτι έρχόμενος 
είς τήν Εξουσία θά τό καταργήση.

Δ. Θανόπουλος (Ύφ. Γεωρ.)· Δέν γίνεται πλήρης διαφώτισις τών 
αγροτών έπί τού νόμου αυτού. Διότι άναφέρεται άπό τούς βουλευτάς τής 
άντιπολιτεύσεως μόνον ή φορολογία, τήν όποιαν επιβάλλει κα ί δέν άνα- 
φέρεται τ ί παρέχει είς τούς άγρότας ό Νόμος αυτός. Δέν άναφέρεται 
οΰτε ή άσφάλεια τού εισοδήματος, οΰτε ή ιατροφαρμακευτική περίθαλφις, 
οΰτε ή καθολική άσφάλεια τού γήρατος δλων τών μελών τής οικογένει
ας  τού άγρότου. Ώρισμένοι μάλιστα βουλευταί, είπαν δτι ή φορολογία 
άνέρχεται είς 6 ή 9% , διά νά δημιουργήσουν άντίδρασιν.

κε) Τά μικρά Ιγγειοβελτιχά έργα

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Επανέρχομαι στό θέμα τών εγγειοβελτικών 
έργων, γιά τά όποια σκορπίζονται σάν κόλλυβα οί πιστώσεις, καταντά 
δέ νά διανέμονται κα ί μ έ καυγάδες διαρπαγής άκόμη. ’Ηχούσα δτι στή 
Λέσβο επενέβη ή Αστυνομία διά νά επιβάλη τή δικαιότερη ή τήν άδικό-
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τερη διανομή τών πιστώσεων. Κ ατά  κανόνα, άλλωστε, οί πιστώσεις χ ο 
ρηγούνται τμηματικά κα ί μ έ έπιβράδυνσι πάντοτε μεγάλη. Τίς περισσό
τερες φορές φθάνουν τήν τελευταία στιγμή τοΰ οικονομικού έτους κα ί οί 
Νομάρχες σπεύδουν νά τίς διαθέσουν δπως - δπως μήν τύχη κ α ί δέν 
«άπορροφηθούν». Γ ια τ ί ή απλή «άπορρόφησι» αποτελεί τό κριτήριο τής 
ίκανότητος τών Υπηρεσιών. Κ α ί δχι ή σκόπιμος, ή επωφελής άπορρό- 
φησις. Αυτή σχεδόν δέν τήν ελέγχει κανείς. Ξοδεύτηκαν δλα τά χρήμα
τα; Έ γινε τό ξόδεμα σύμφωνα μ έ τίς διατάξεις τού Δημοσίου Λογιστι
κού; Αυτό μάς φθάνει. Άλλά κα ί δταν δέ γίνεται τό ξόδεμα πολύ τίμια, 
αρκεί μ ιά ισχυρή έπέμβασι γιά νά σκεπαστούν δλα !

Δέν άρνούμαι δτι κα ί μ έ τήν ευσυνείδητη σύμπραξι τών τοπικών πα
ραγόντων πολλά μικρά έγγειοβελτικά έργα άγονται σέ πέρας. Τά σημα- 
ντικώτερα δμως καθυστερούν, φθείρονται προτού τελειώσουν κα ί σπανίως 
αποδίδουν δ, τι έπροσδοκήθη. Είναι εύκολο νά κομπορρημονούμε ξοδεύο
ντας, άλλά είναι δύσκολο νά νοικοκυρευθούμε είσπράττοντας. "ίΟταν άπο- 
δεικνύεται - ά ς  τό επαναλάβω - δτι ή Κυβέρνησι έχει χάσει τόν έλεγχο 
τών τριών - τεσσάρων - πέντε μεγάλων εγγειοβελτικών έργων, πώς 
είναι δυνατόν νά διατηρήση τόν έλεγχο τών εκατονταπλάσιων, τών χι- 
λιοπλασίων μικρών; Σ τά  κουτουρού πάμε κ α ί δπου τό βγάλει ή άκρη. 
Σ τό κάτω-κάτω  άς είναι καλά κα ί ό αυτοματισμός τής οικονομίας, άς  
είναι καλά κ α ί ή ιδιωτική πρωτοβουλία πού μάς βγάζουν ασπροπρόσω
πους. ..

κστ) Τά χρέη τών Κοινοτήτων

Οί Κοινότητες είναι καταχρεωμένες κα ί ουδέποτε θά μπορέσουν νά 
απαλλαγούν άπό τά χρέη τους. Έ χ ω  καταθέσει στή Βουλή άπόφασιν 
«Αναγκαστικής Παραιτήσεως» τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου Άραχώβης 
Ναυπακτίας, μ ιάς άπό τίς πλέον προοδευτικές κα ί τίς πιό μονίμως κα- 
τοικούμενες ορεινές κοινότητες. Μ έ τήν κατακράτησι τών χρεών της άπό  
τό Δημόσιο Ταμείο είναι άδύνατον νά συντηρηθή. Τό ίδιο συμβαίνει μέ  
δλες, σχεδόν, τίς Κοινότητες. “ Ε λάτε νά σηκώσετε τά έργα σας κα ί νά 
μάς τά πάρετε πίσω ! Δέν μπορούμε νά πληρώσουμε χρέη ! ” φωνάζουν 
τά χωριά, κα ί μ έ τό δίκηο τους. Γ ια τ ί συμβαίνει κάτι άνάποδο. Τά με
γάλα έργα τών πεδιάδων τά χρηματοδοτεί έξ  ολοκλήρου τό Κράτος. Τά 
μικρά τών βουνών πρέπει νά τά πληρώσουν κα ί οί κάτοικοι. Θά μού 
πήτε : “Μ ά τά μεγάλα θά άποδώσουν πολλά υπέρ τής εθνικής οικονο
μ ία ς!” Θά σάς άπαντήσω : “Ναί, μ ά  τά μικρά θά άποδώσουν ελάχιστα.
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Πώς θά μπορέσουν οί φτωχοί νά τά ξεπληρώσουν;» Κ α ί πράγματι : 
Ελάχιστα μπορεί νά βελτιωθή στά ορεινά ή άπόδοσι. Τό 100 μπορεί νά 
γίνη 120. Περισσότερο όχι! Ά λλά δέν πρέπει νά λησμονούμε ότι ή άνά
γκη νά συγκρατηθή ό ορεινός πληθυσμός στά βουνά του δέν είναι θετικά 
οικονομική, είναι αρνητικά οικονομική κα ί θετικά εθνική. Ά ν  κατέβουν 
όλοι κάτω, τί γίνεται ή πεδινή οικονομία, τί γίνεται ή αστική οικονομία, 
πώς εξισορροπούνται κα ί πώς γαληνεύουν κ α ί πώς ευσταθούν; Κ α ί τ ί γί
νεται τό Γένος χωρίς τίς ορεινές πηγές καθαρού αίματος;

Δ. Θανόπουλος (Τ φ . Γεωργ.). Κύριε Νόβα άνέφερα ώρισμένα στοι
χεία εις τήν ομιλίαν μου. "Οσον αφορά τήν περιφέρειάν σας θά σάς ανα
φέρω στοιχεία κα ί αριθμούς κα ί θά δείτε ότι πράγματι μάς άδικήτε: 
Ιδρύσαμε Διεύθυνσι Όρεινής Οικονομίας είς τό Ύπουργεϊον, ά λ λ ’ ό απο
ψινός αγορητής προχωρεί έτι περαιτέρω κ α ί λέγει ότι θά πρέπει νά 
'ιδρυθή κα ί Ύφυπουργείον διά τήν ορεινήν οικονομίαν. Ά λλά δέν είναι 
αληθές ότι ή ορεινή οικονομία δέν εβελτιώθη σημαντικά είς ώρισμένας 
μάλιστα περιοχάς, όπου συνδυάζεται ή οικονομία μ έ  τήν εκμετάλλευσιν 
τών δασών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. "Εχετε όλίγην υπομονήν κα ί θά πληροφο- 
ρηθήτε τήν γνώμην μου διά τό μέγα θέμα τής ορεινής οικονομίας.

Διαφημίζεται σά μεγάλη επαναστατική πράξι ή άναδιάρθρωσι τών 
καλλιεργειών. "Οπως κα ί είναι. Μ ά δέν διαγράφονται στόν ορίζοντα οί 
αποφασιστικές εκείνες κινήσεις πού θά τήν επιβάλλουν. Δέν βλέπομε 
καμμία προεργασία νά κατεβούν τά χωράφια στούς παχειούς κάμπους 
κ α ί  ν’ ανέβουν τ ’ αμπέλια στίς φτενές βουνοπλαγιές. "Οπως κα ί ή περί 
Ηπείρου ειδική έκθεσις όρθώς έπρότεινε.

κζ) θετική όργάνωση τοΰ όρεινοΰ χώρου

Θά σάς εκούραζα πολύ άν έμπαινα στίς λεπτομέρειες τής άναρχούμε- 
νης πολυπραγμοσύνης, μ έ τήν όποία νομίζει ή Κυβέρνησις ότι οργανώνει 
δήθεν τήν ορεινή οικονομία. Αύτό πού έπρεπε νά έχη τόν παλμό δημι
ουργικού οργασμού, δέν είναι παρά μ ιά επιφανειακή άναμπουμπούλα. 
Επειδή πολύ εκράτησα τό Βήμα κα ί μαντεύω ότι τό αυστηρότερο ερώ
τημα πού μπορούσε νά μού άπευθυνθή είναι: “Τ ί προτείνετε σείς ότι 
πρέπει νά γίνη; ”, σπεύδω νά παρατρέξω άλλες παρατηρήσεις, πού είχα  
νά κάνω, κα ί νά δώσω άπάντησι στό αναμενόμενο ερώτημα :

Προτείνω, όπως είπα προηγουμένως, νά 'ιδρυθή Ύπουργεϊον Όρεινής 
Οικονομίας μ έ φωτεινό κα ί πεπειραμένο επιστημονικό επιτελείο, πού θ ’
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άσχοληθή κ α τ ’ απόλυτη αποκλειστικότητα μ έ τά προβλήματα τοΰ ορει
νού μας χώρου. Τών προβλημάτων αυτών πρέπει νά συλληφθή ξάστερα 
ή πραγματική ουσία. Κ α ί μ έ δυνατή φαντασία, εμπνευσμένη άπό τά  έλα
τα  κα ί δχι άπό τά χαρτοκούμπια τών υπηρεσιακών φακέλλων, μ έ πρα
κτικό ττνεύμα, εμπλουτισμένο δχι μόνον άπό τά αλλαχού κρατούντα 
άλλά κυρίως άπό τά π αρ ’ ήμϊν βιούμενα, νά καταρτισθή εναρμονισμένο, 
ιεραρχημένο, πειθαρχημένο πρόγραμμα. Θά μελετηθή προσεκτικά τό το- 
πίον, τό έδαφος, τό κλίμα, τά επιχώρια ήθη κα ί έθιμα, ή φυχολογία 
τών κατοίκων, ή άποθησαυρισμένη άπό αιώνες μόχθου εμπειρία των. 
Προτού ζητηθούν κ α ί διατεθούν χρηματικαί πιστώσεις, θά έξασφαλισθή ή 
φυχική πίστωσι, πού μόνον ή άγάπη κ α ί ή εμπιστοσύνη τών πληθυσμών 
μπορεί νά χορηγήσει. Οί ορεινοί πληθυσμοί πρέπει νά πεισθοΰν δτι κάτι 
άλλοιώτικο, κάτι σοβαρότερο, κάτι θετικώτερο ίπιχειρεϊται. Πρέπει νά 
διαλυθή στή συνείδησι τών χωρικών ή άντίληφι δτι τά χρήματα, πού ξο
δεύει τό Κ ράτος είναι μόνο γιά φάγωμα άπό τούς μηχανικούς κα ί άπό  
τούς έργολάβους. Αυτοί οί ίδιοι πρέπει νά πάφουν νά λένε κοροϊδευτικά 
γιά τό «Πρόνοια - Εργασία» : “Πάμε νά φάμε τά λεφτά”, κα ί νά πούν: 
“Π άμε νά άξιοποιήσουμε τά λεφτά”. (Παρένθεσι : Θά προτιμούσα γιά 
τούτο, τά χρήματα αυτά τοΰ «Πρόνοια - Εργασία», νά τούς δίδωνται 
σάν επιδότησι τοΰ ημερομισθίου τους γιά τήν ίδια τους άτομική εργασία 
στήν ιδιωτική τους μικρή ιδιοκτησία). Οί χωρικοί πρέπει νά συνεργα- 
σθοΰν φιλικά, άδελφικά μ έ τό Δημόσιο κα ί νά πάφουν νά τό θεωρούν 
ίχθρό τους κ α ί άντίδικό τους. Πρέπει ν ’ άγαπήσουν τήν προστατευτική 
παρέμβασι τού Δημοσίου δπως άγαπούν τήν ευεργετική παρουσία τοΰ 
Βασιλικού Ιδρύματος ή τις υπηρεσίες τού Καναδοαμερικανικού Ιδρύμα
τος Άναπτύξεως, πού εργάζονται άθόρυβα, δμως άποτελεσματικά, σέ 
πολλά βουνήσια διαμερίσματα, δπου κατακτούν πρίν άπό τήν υλική επι
τυχία τού σκοπού των, τήν ηθική έκτίμησι τοΰ πληθυσμού.

κη) Κύριοι φορείς: Κοινότητα καί Συνεταιρισμός

"Ένας Υφυπουργός τής ορεινής Οικονομίας μέ φαντασία, μ έ πόνο, μέ  
πείρα, εκλέγοντας έπιτυχώς τό επιτελείο του, γρήγορα θά έπείθετο δτι ή 
προσπάθεια άναπτύξεως τής ορεινής ζώνης σέ δύο κυρίως φορείς, σέ δύο 
κυρίως συντελεστές πρέπει νά στηριχθή: Σ τίς Κοινότητες κ α ί στούς Συ
νεταιρισμούς. Μόνον έτσι μπορεί νά ευδοκιμήση. Οί Κοινότητες πρέπει 
νά έξυγιανθούν κ α ί νά πέσουν στά καταλληλότερα χέρια. Σήμερα είναι 
ζήτημα άν τό ένα τρίτο τών Προέδρων είναι στό ύφος τής άποστολής
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των. Οί Συνεταιρισμοί πρέπει νά είναι γενικοί. Δέν υπάρχουν επαρκή 
πρόσωπα νά πλαισιώσουν ειδικούς συνεταιρισμούς στά χωριά. Ό  καλός 
Πρόεδρος τής Κοινότητος κα ί ό καλός Πρόεδρος τοΰ Συνεταιρισμού, 
επειδή ή προσπάθεια έχει κα ί πολιτιστικό χαρακτήρα, έχει κα ί εθνικό πε
ριεχόμενο, πρέπει νά έχουν συμπαραστάτες τόν καλόν Ιερέα, τόν καλό 
Δημοδιδάσκαλο, τόν καλό Γιατρό, τόν καλό Γραμματέα τής Κοινότητος.

κθ) Βαθμός χαί μισθός στούς Ιερείς, 
ατούς Δασκάλους χαί Γραμματείς Κοινοτήτων

Κύριοι συνάδελφοι, έχει άποδειχθή κα ί έχει άναγνωρισθή διεθνώς ότι 
ή επένδυσι σέ προσωπικό κεφάλαιο, σέ ανθρώπινο κεφάλαιο είναι άπό τίς 
πιό αποδοτικές. Σάν την καλύτερη επένδυσι γιά τά ορεινά μας διαμερί
σματα θεωρώ την ικανοποιητική μισθοδοσία τοΰ Εφημερίου, τού Δημο
διδασκάλου, τού Γραμματέως τής Κοινότητος. “Αλυτο παραμένει τό ζή
τημα τής μισθοδοσίας τού Κλήρου. Διαρκώς αναβάλλεται ή βασίμως 
διεκδικούμενη βαθμολογική κ α ί μισθολογική έξίσωσι τών Εκπαιδευτικών  
μ έ τούς άλλους Δημοσίους υπαλλήλους. Εσχάτω ς παρεχωρήθη ασήμα
ντη «σταδιακή» αΰξησι τών μισθών. Δέν αρκεί ! Καταντά έμπαιγμός ! 
Ρητές υποσχέσεις έχουν λάβει οί κοινοτικοί υπάλληλοι ότι θά συσταθή 
ειδικός λογαριασμός ενιαίου ταμείου μισθοδοσίας των, άλλά τίποτε δέν 
έπραγματοποιήθη.

Θά έτολμούσα ν’ άπομονώσω τούς ιερείς, τούς δημοδιδασκάλους, 
τούς κοινοτικούς γραμματείς τών ορεινών διαμερισμάτων γιά νά ζητήσω 
ειδική υπέρ αυτών άμεση μισθολογική αΰξησι. Οί κοινοτικοί γραμματείς 
είναι ή φυχή τών κοινοτήτων κ α ί πρέπει ό κλάδος των νά όργανωθή κα ί  
νά σταθεροποιηθή. Δέν έχομε καμμία έγγύησι ότι Πρόεδροι τής Κοινό- 
τητος θά εκλέγονται οί καλύτεροι, άλλά μπορούμε νά εξασφαλίσουμε 
εγγυήσεις ότι θά έχουμε τούς καλυτέρους γραμματείς κοινότητος, άν τό 
επιδιώξωμε.

λ) Πώς θά έξασφαλίσουμε 
μονίμους Κοινοτικούς Ιατρούς

Τό ζήτημα τών γιατρών είναι επίσης σημαντικώτατο, όχι μόνο γιά 
τήν προστασία τής υγείας τών πληθυσμών, άλλά κα ί γιά τήν πολιτιστι
κή τους πρόοδο. Οί γιατροί πρέπει νά πυκνωθούν στά ορεινά χω ριά κα ί
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νά ριζώσουν έχει. Μ έ τά κοινοτικά κ α ί αγροτικά Ιατρεία δέν τό ελύσαμε 
τό ζήτημα. Σχεδόν ανεξέλεγκτα εργάζονται εκεί πάνω στά βουνά οί ξέ
νοι γιατροί. Κρούσματα βασίμων παραπόνων γιά έλλειφι προθυμίας 
ακούονται. "Ολοι επιζητούν νά φύγουν μ έ τήν πρώτη ευνοϊκή ευκαιρία, 
πού θά τούς παρουσιασθή.

Πολλοί στά χω ριά πεθαίνουν άνοσήλευτοι γ ιατί δέν έχουν χρήματα 
νά στείλουν ζώο νά φέρουν τό γιατρό. Πολλές λεχώνες γεννούν ακόμη 
σήμερα κρεμασμένες μ έ καναβιδιές άπό τά πάτερα τής στέγης. Πρέπει ν’ 
αποκτήσουμε ένα στέλεχος νέων γιατρών εντοπίων, αποφασισμένων, ή 
μάλλον υποχρεωμένων νά εγκατασταθούν κα ί νά μείνουν στά χωριά των. 
"Οπως επιλέγονται κ α ί σπουδάζουν δωρεάν επίλεκτα παιδιά τού Λαού 
στή Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης κ ι ’ έτσι έχει μονίμους 
καλούς γιατρούς τό στράτευμα. Θά επρότεινα νά καλέση ή Πολιτεία καί 
άλλα τόσα φτωχά παιδιά άπό τά ορεινά διαμερίσματα, νά τά σπουδάση 
δωρεάν κα ί νά τά ύποχρεώση νά παραμείνουν μ έ μακρά θητεία στά χ ω 
ριά τής καταγωγής των. Μόνον έτσι θά έχωμε άρτιο στέλεχος εθελο
ντών τής υγείας, άλλά κα ί τής πολιτιστικής άναπτύξεως τών ορεινών 
χωριών.

λα) Ανακεφαλαίωση προτάσεων 
γιά τήν όργάνωση των όρεινών χώρων

Άκακεφαλαιώνω κα ί ιεραρχώ τήν πρότασί μου υπέρ τής ορεινής 
επαρχίας:

"Ιδρυσις Υφυπουργείου Όρεινής Οικονομίας. Βασικές οικονομικές μο
νάδες κ α ί φορείς τής άναπτύξεως: ή Κοινότης κ α ί ό Συνεταιρισμός.

Απαραίτητοι συμπαραστάτες: Ό  παπάς, ό δάσκαλος, ό γιατρός, ό 
γραμματεύς τής Κοινότητος. Δ ιά μέσου αυτών θά χαταστή πολύ εύχο- 
λώτερο τό έργο τού γεωπόνου, τού δασοκόμου, τού κτηνιάτρου κλπ., 
πού, βέβαια, πρέπει νά άνεβαίνουν αυτοπρόσωπα στό βουνό χαί νά μή τό 
βομβαρδίζουν μ έ χαρτιά άπό τίς πόλεις. Γ ιατ ί έως τώρα είναι βέβαιο 
ότι ή Κρατική υπηρεσία κα ί μέριμνα εκφυλλίζεται όσο προχωρεί πρός τά 
ορεινά.

Πρώτη γενική έπιδίωξι: Πλήρες, στερεό, όλόχρονης χρησιμοποιήσεως 
συγκοινωνιακό δίκτυο αμαξιτών δρόμων. Οί καλοί δρόμοι είναι τά Ισχυ
ρότερα σιδεροστέφανα πού μπορούν νά σταματήσουν τή διαρροή τών 
ορεινών πληθυσμών κ α ί νά τούς περισφίξουν μ έ σχετική άνεσι στά χωριά  
τους. Παράλληλα δέ, κα ί τήν επάνοδο τών ξενητεμένων κατά τίς θερινές
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διακοπές θά διευκολύνουν κα ί τόν εσωτερικό τουρισμό θά προσελκύσουν. 
Χωρίς καλοστρωμένους κα ί στερεούς δρόμους, περιττό είναι νά μιλούμε 
για έπιβίωσι κα ί περαιτέρω άνάπτυξι τής ορεινής κοινωνίας.

Δευτέρα γενιχή έπιδίωζι: Εξηλεκτρισμός κ α ί οριστική συμφιλίωσι μέ  
τό νερό ώστε νά πάφη νά είναι καταστροφικός εχθρός κα ί νά γίνη πολύ
τιμος φίλος τών ορεινών. Υπάρχουν παντού στά βουνά μας αρκετά νερά 
καί γιά ύδρευσι κα ί γιά άρδευσι. *Ετσι πού ρέουν τώρα αδάμαστα μόνον 
καταστροφές διαβρώσεως κάνουν. Τό αίτημα τής παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος κα ί στην ύπαιθρο πρέπει νά δικαιωθή τό ταχύτερο.

Τρίτη γενική Ιπιδίωξι: Διανομή στά χωριά εφοδίων όχι μόνο γεωρ
γικών, άλλά κα ί επισιτιστικών. Σκέπτομαι πόσο άνηλεώς άδικο είναι νά 
συγκεντρώνουμε τό στάρι μ έ τόσες αισχροκέρδειες τών εκμεταλλευτών 
τής συγκεντρώσεως, πού καταγγέλθηκαν άπό τό Βήμα τούτο, νά τό 
φτηνοπωλούμε έξω γιά κτηνοτροφές, κα ί οί ορεινοί πληθυσμοί νά τό 
άκριβοπληρώνουν κα ί νά μήν τό βρίσκουν. Τό ίδιο συμβαίνει κα ί μέ τό 
λάδι. Αυτά τά δύο βασικά επισιτιστικά εφόδια θά μπορούσε νά διοχετεύ- 
ωνται στά χωριά άπό τίς άποθήκες τών συγκεντρώσεων διά τών συνε
ταιρισμών σέ προσιτές τιμές. Ή  άνακούφισις τών ορεινών θά είναι ουσια
στική.

Κ ατά τόν ίδιο τρόπο μπορούσε νά διατίθενται κα ί εφόδια ιματισμού. 
"Οπως γίνεται σήμερα μ έ τά λιπάσματα, πού φτάνουν στά χωριά μ έ ενι
αία τιμή. Αυτήν -τώ ν λιπασμάτων- ήταν ή αίσθητότερη άνακούφισι, 
πού χάρισε τό Κράτος έπί Δημοκρατικού Κέντρου στούς άγρότες. Πλήν 
όμως κα ί αυτήν πάει νά τήν μειώση ή Κυβέρνησις, περικόπτουσα συ
νεχώς τή σχετική έπιδότησι. Εφέτος, νομίζω, τήν κατάργησεν όλως διό
λου. Ωσάν νά τό έχουμε κατάρα νά μή φθάση ποτέ στά χωριά μας φτη
νό κανένα χρήσιμο είδος!...

"Οταν οι προϋποθέσεις αυτές πραγματοποιηθούν, όλα τά άλλα θά 
επακολουθήσουν μονάχα τους. Είμαι βέβαιος ότι μ έ τέτοια όργάνωσι και 
τέτοια έποπτεία δέν θά γίνονται άφυχολόγητα πειράματα, όπως π.χ. μέ 
τό σύνθημα: “ Ελάτε πάρτε μηλιές κ α ί φυτέφτε άφθονες!”. Οί χωρικοί 
έπίστεφαν ότι τά δενδρύλλια τούς δίδονται χάρισμα. Κ ’ έπειτα τούς 
ήρθε ή πανταχούσα ότι θά πληρώσουν τήν άξία τους. Ένώ δέ ή μηλίτσα 
καρποφορεί μετά δέκα σχεδόν χρόνια, άπαιτήθηκε μόλις μετά δύο χρόνια 
ή πληρωμή τών δενδρυλλίων. Ά πό ποιό εισόδημα θά έβγαζεν ό χωρικός 
αύτό τό νέο, τό παραπανιστό έξοδο; Αφήστε πού, στό άναμεταξύ, βλέ
πουν οί νεοφώτιστοι ότι οί προηγηθέντες μηλοκόμοι δέν καλοπωλούν τό 
προϊόν τους...καί μαραίνονται οί ίδιοι πρίν άπό τά μήλα τους!
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λβ) Αξιοποίηση των δασών

Σοβαρό θέμα τοΰ ορεινού χώρου είναι ή έχμετάλλευσι τών δασών. Ό  
Νόμος 4173 πού αποβλέπει στήν όργάνωσι τού ορεινού χώρου δέν έτέθη 
σέ πραγματική εφαρμογή. Π α ρ ’ δλα δέ δσα έβεβαίωσαν οί χ .χ . Υπουρ
γοί, ή έχμετάλλευσι τών δασών γίνεται μέχρι τούδε πρός δφελος τού 
Κράτους χ α ί τών μεγαλοεπιχειρηματιών, δχι πρός δφελος τού πτωχού 
όρεινοΰ εργάτη. Οί δασιχοί συνεταιρισμοί χρεωχοποΰν. Κ α ί πώς μπο
ρούσε νά τό άποφύγουν αφού τούς δίδεται ή έχμετάλλευσι μ έ τόσο ύφη- 
λό μίσθωμα, δπως είναι οί 350 δραχμές τό χυβιχό! Προσθέστε τήν έπι- 
σήμανσι χαί πολλών παλαιών σάπιων δέντρων, προσθέστε τίς διαφορές 
στόν χυβισμό, προσθέστε τίς καθυστερήσεις τού Δασάρχη γιά τήν έχχα- 
θάρισι χλπ. χαί θά βγάλετε τό συμπέρασμα δτι οί δασεργάτες δουλεύουν 
σκληρότατα γιά ένα πολύ χαμηλό ημερομίσθιο 30-40 δραχμών, κόβο
ντας ένα χυβιχό τήν ημέρα. Είναι αληθές δτι τό μίσθωμα έμειώθη έφέ- 
τος σέ 320 χ α ί σέ 280 δραχμές τό χυβιχό στή Ναυπαχτία, σέ 220 στή 
Λωρίδα. Ά λλά μή νομίσετε δτι στίς ορεινές έπαρχίες πού άνέφερα, πρό- 
χειται περί μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας. Ένδειχτιχά αναφέρω δτι έφέτος 
π.χ. έχουν έγχριθή 300 χυβιχά στήν Άρτοτίνα, 180 στό Ζοριάνου. Στή  
Ζαρούχλα τών Καλαβρύτων, πού έχουν ύλοτομηθή 3.000 κυβικά, παρα
μένουν έπί τρία χρόνια άπώλητα χ α ί φθείρονται μέσα στά δάση, γ ιατί δέ 
συμφέρει στούς δασεμπόρους. Ή  ξυλεία αύτή τού έλάτου, είναι χατωτέ- 
ρας αξίας χ α ί μιχρό μέρος της χρησιμοποιείται ώς οίχοδομήσιμη. Ή  κυ
ρία της χρησιμοποίησι είναι γιά σταφιδοχιβώτια. Δυστυχώς έπροτιμήσα- 
με νά φέρνομε χάρτινα χιβώτια άπό τό εξωτερικό, πληρώνοντας μ έ συ
νάλλαγμα, παρά νά χρησιμοποιούμε τά αύτόχθονα έλατά μας. Τ ά χιβω- 
τοεργοστάσια τών Πατρών έχλεισαν. Κ α ί οί εργοστασιάρχες τους έγιναν 
εισαγωγείς χαρτοκιβωτίων. Ή  Κυβέρνησις πρέπει νά προσέξη τήν περί- 
πτωσι αύτή, γ ιατί 25.000 χυβιχά εγχωρίου ξυλείας τό χρόνο είναι τώρα  
άζήτητα.

λγ) Ή κατάργηση τής γιδοβοσχής

Άχόμη σπουδαιότερο είναι τό θέμα τής ορεινής κτηνοτροφίας, άφ ’ 
δτου μάλιστα σάν πρώτο δασοπονητιχό μέτρο έπροτάθη ή χατάργησι τής 
γιδοβοσχής. Λυπάμαι πού μού είναι αδύνατο στήν άποφινή συνεδρίασι νά 
αναπτύξω τό θέμα τούτο, δπως τό είδα πρόσφατα τό περυσινό χαλοχαΐρι 
έξελισσόμενο στά βουνά τής Ρούμελης. *Άσχετα πρός τήν άπαραποίητη
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πραγματικότητα, ότι στά πουρναροτόπια τής Ηπείρου, τής Λωρίδας, 
τών Καλαβρύτων, τής Ναυπακτίας, τής Ευρυτανίας κα ί άλλων επαρ
χιών είναι αδύνατο νά φτουρήση τό πρόβατο κα ί μόνον τό γίδι μπορεί νά 
διατηρηθή, άσχετα κα ί πρός τό ειδικό θέμα τής κλαδονομής, πού πρέπει 
νά συνδιαλλαγή ή επιστημονική άκαμφία μ έ την ποιμενική πείρα, τό ζή
τημα τής άπαγορεύσεως τής αίγοβοσκής θά έπρεπε νά μεθοδευτή σκοπι- 
μώτερα. Δέν είναι δυνατόν άπό τή μ ιά  ώρα έως τήν άλλη νά έξαφανισθή 
ή γίδα χωρίς νά έξασφαλισθή άλλος πόρος ζωής γιά τούς γιδοβοσκούς. 
Ό  Ελβετός οργανωτής Ρυζιέρ εΐχεν έκφράσει πέρυσι στά Καλάβρυτα τήν 
έκπληξί του γιά τήν απότομη καρατόμησι τής γίδας χωρίς νά προηγηθή 
άλλη άποκατάστασι τοΰ γιδοβοσκού κ α ί έλεγε ότι άν αυτό συνέβαινε 
στήν είρηνικώτατη Ελβετία θά ξεσηκωνόταν έπανάστασι!

Τό σύνθημα δέον νά είναι τούτο: Ν ά φύγη ή γίδα άπό όσα βουνά 
πρέπει νά φύγη, άλλά νά μείνη ό βοσκός. Γ ιατ ί άν μαζί μ έ τή γίδα φύ
γη κα ί ό βοσκός, φεύγουν κα ί τά βουνά τά ίδια! Κ α ί όπως έλεγε κάποι
ος γερο-τσοπάνος: “Κ αλά είναι τά δέντρα, άλλά γιά ποιόν θά τά φκιά- 
σετε; Ε μείς θά φύγουμε α π ’ τά βουνά κα ί πρέπει νά βρήτε ανθρώπους 
νά στείλετε νά καμαρώνουν τά όμορφα δέντρα!”

Ό  πλουτοπαραγωγικός κλάδος τής κτηνοτροφίας πρέπει νά άναπτυ- 
χθή μ έ ταχύτερο ρυθμό: “Ή  άνάπτυξίς του αποτελεί βασική προϋπόθεσι 
γιά τήν έντατικοποίησι τής αγροτικής οικονομίας” γράφει ό κ. Ζολώτας. 
Τ ά κτηνοτροφικά προϊόντα, περισσότερο άπό οιοδήποτε άλλο αγροτικό 
προϊόν, αντιμετωπίζουν δυναμική ζήτησι στήν εσωτερική αγορά. Βεβαιό
τατη είναι ή προοδευτική αυξησι τής καταναλώσεώς των έφ’ όσον θά 
βελτιούται ή οικονομική κατάστασι τής χώρας. «Οαχηετ $οη Μ/ΐε1<» είναι τό 
νέο σύνθημα, πού κυριαρχεί σήμερα στήν Ευρώπη. Μόλις κερδίζεται τό 
φωμί, έρχεται ή ώρα νά κερδιστή κα ί τό μπιφτέκι! Τούτων ούτως έχό- 
ντων, πώς δικαιολογείται νά διατηρούμε κτηνοτροφική παραγωγή κατώ 
τερη κα ί τών σημερινών ακόμη αναγκών τής εσωτερικής καταναλώσεώς; 
Π ώ ς δικαιολογείται ή εισαγωγή τόσων ποσοτήτων κρέατος κα ί γαλα
κτοκομικών προϊόντων άπό τό εξωτερικό; Έ ν α  άπό τά χαρακτηριστικώ- 
τερα οξύμωρα σχήματα τής οικονομίας μ ας είναι κα ί αυτό. Γ ιά  τήν άνά- 
πτυξι τής κτηνοτροφίας πρέπει νά καταβληθή κατεπειγόντως προσπάθεια 
όσον ένεστι πιό σύντονη.

λδ) Άστεγοι, Άχτήμονες, Γεωργοεργάτες

Ή  κατάστασι τής έρημώσεως τών ορεινών χωριών, επειδή φεύγουν
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μάλλον οί ευπορότεροι χα ί μένουν οί φτωχότεροι, παρουσιάζει κ α ί τούτο 
τό αντίξοο φαινόμενο. Ν ά είναι ακατοίκητα κ α ί νά ρεύουν τά σχετικός  
καλά σπίτια τών άποδημησάντων, ένώ οί παραμένοντες στά χωριά τους 
άποροι κατοικούν σέ πρωτόγονες καλύβες κα ί ταράτσες μ έ χωματοσκε- 
πή. Κ α ί ένώ άπό τούς τελευταίους αυτούς λείπει γεωργικός κλήρος, τά  
χωράφια τών μετοικησάντων μένουν ακαλλιέργητα κ α ί φθείρονται κα ί 
λογγώνουν. Δέν πρόκειται γιά περίπτωσι ασήμαντη. “Ένα άπό τά πρώτα 
μέτρα πού θά ληφθοΰν γιά τή διάσωσι τών ορεινών χωριών πρέπει νά 
είναι ή διάθεσι τών χέρσων χωραφιών τών άπόντων σ ’ έκείνους πού πα- 
ράμειναν. Τολμώ νά προτείνω νά τ ’ άγοράση τό Κράτος κ α ί νά τά δια- 
θέση στούς πένητες. Θά είναι τό πρώτο βήμα τού άναδασμού τής γής, 
πού προτείνει ό κ. Ζολώτας κ α ί πού στά άνώμαλα ορεινά έδάφη είναι 
δυσκολότατο νά έπιχειρηθή έπιτυχώς σέ κλίμακα ευρύτερη.

Παρακαλώ νά μού έπιτρέφετε μ ιά μικρή ύποσημείωσι στήν τελευταία 
σελίδα τής Ίερεμιάδος τών ορεινών. Πρόκειται γιά τούς γεωργοεργάτες, 
γιά τούς ένδεεΐς βουνήσιους, πού κατεβαίνουν στούς κάμπους τής Άμφίσ- 
σης, τού Αγρίνιου, τού Αίγιου νά άργατευτούν στά χωράφια, σ τ ’ άμπέ- 
λια, στά ληοστάσια κ α ί νά γυρίσουν μ έ ένα τσουβάλι στάρι ή μ έ ένα τε
νεκέ λάδι στά χωριά τους. Καμμιά προστατευτική πρόνοια δέ λαμβάνε- 
ται γ ι’ αυτούς. Ά νδρες κ α ί γυναίκες, υπό άθλιέστατες συνθήκες στοιβά
ζονται τό χειμώνα σέ έλεεινές άποθήκες, κακοτρών, χακοκοιμούνται, κα- 
κοδασκαλεύονται, χάνουν τήν ορεινή τους παρθενιά, χάνουν τήν περηφά- 
νεια τους, τήν άξιοπρέπειά τους, τήν υγεία τους. Εφέτος στήν Άμφισσα 
πολλά μπουλούκια άπό τέτοιους Θεσσαλούς γεωργοεργάτες έμειναν έπί 
πολλές μέρες άνεργοι, έδεινοπάθησαν νηστικοί κ α ί άστεγοι, όσο πού άνα- 
γκάστηκε ή Αστυνομία νά τούς έπισιτίση κ α ί νά τούς έπαναιτατρίση μέ  
φορτηγά αυτοκίνητα. Χρειάζεται νά ληφθή ειδική πρόνοια γιά τήν κατη
γορία αυτή τού έργατικού μας δυναμικού, πού άποτελεΐται άπό άρκετές 
χιλιάδες φυχές.

λε) Τό έθνογραφικό χαί λαογραφιχό θέμα

Αισθάνομαι ότι σάς έκούρασα κα ί ότι είναι καιρός νά...καταστρέφω  
τόν λόγον, όπως έλεγαν οί παλαιότεροι. Ά λλά δέν μπορώ νά τό κάμω  
προτού θίξω άλλο σπουδαίο έθνικό θέμα, πού έχει άμεση σχέσι μ έ τήν 
παντοειδή φθορά τής Επαρχίας, κα ί συνδέεται μ έ τήν πρότασί μας γιά 
τήν ^πνευματική άποκέντρωσι. Είναι τό έθνογραφικό, τό λαογραφιχό μας  
θέμα. Ή  πίεσι τής πολιτιστικής έξελίξεως, τό άστυφιλιχό ρεύμα, πού
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ερημώνει τά χωριά μας, χάνει συγχρόνως χαί ένα άλλο μεγάλο χαχό: 
Φθείρει χαί αλλοιώνει τίς χατά παράδοσι μορφές τοΰ εθνικού μας βίου. 
Τό θησαυροφυλάχιο τοΰ εθνιχοΰ μας πολιτισμού δέν τό σχηματίζουν μό
νο οί πολεμικές μας νίχες, οί πνευματικοί μας θρίαμβοι, τά  καλλιτεχνι
κά μας επιτεύγματα. Τό σχηματίζουν χαί τής καθημερινής ζωής τοΰ 
λαού οί εκδηλώσεις, τά διά μέσου τών αιώνων διαπλασθέντα ήθη του 
χαί έθιμά του, οί τέχνες του, τά τραγούδια του, οί χοροί του, ό οικια
κός του βίος, ό επαγγελματικός του βίος, όλον τό οικοδόμημα τοΰ τρό
που τής ζωής του. Θεματοφύλαχες τής ζωντανής αυτής εθνικής κληρο
νομιάς ήσαν οί επαρχιακοί κα ί ιδίως οί ορεινοί πληθυσμοί. Τώρα πού 
αυτοί αποσυντίθενται κα ί μεταμορφώνονται, ολοφάνερος είναι ό κίνδυνος 
νά διασπασθή ή παράδοσι, νά διακοπή ή συνέχεια κάι νά άλλοιωθή ή 
μορφή τής Ελληνικής διαρκείας.

Άμείλιχτος, φυσικά, είναι τής εξελίξεως κ α ί τής προόδου ό νόμος, 
απηνής, ακαταμάχητος. *ίΟμως κάθε δυνατή άντίδρασι επιβάλλεται νά 
γίνη. Ή  κρίσι τού χωριού δέν είναι μόνο οικονομική. Είναι κα ί πνευμα
τική κα ί κοινωνική. Ό  λαός τής Επαρχίας έχασε τήν πίστι του πρός τόν 
εαυτό του, δηλαδή πρός τόν εκ παραδόσεως πολιτισμό του. Έ παφ ε νά 
έχη αξία γι ’ αυτόν ή ζωή δπως τήν έγνώρισεν άπό τούς προγόνους του. 
Τόν εκθαμβώνουν οί νέες μορφές τής αστικής ζωής. Ποιός έδειξε τό 
άπαιτούμενον ενδιαφέρον γιά τή σύνδεσι τών νέων αυτών μορφών τού βί
ου πρός τήν εθνική μας παράδοσι; Κ α ί δμως ή έθνική μας παράδοσι 
έχει ακόμα πάμπολλα βιώσιμα κα ί γόνιμα στοιχεία, δοκιμασμένα άπό  
τή λαϊκή εμπειρία πολλών αιώνων. Τά στοιχεία αύτά τού λαϊκού πολι
τισμού μας πρέπει νά διασωθούν. "Οχι μόνο γιατί έχουν σοβαρή επιστη
μονική άξία γιά τήν ιστορία τού Έθνους, άλλά κ α ί γ ιατί θά βοηθήσουν 
πολύ γιά τήν άναστύλωσι τής κλονισμένης πίστεως τού λαού στήν άξία  
τής δικής του πατροπαράδοτης ζωής, γ ιατί θά τονώσουν ξανά τήν άγά- 
πη τού καθενός μας πρός τόν τόπο τών πατέρων του. Αποτελεί καθήκον 
ιερό νά περισωθούν, δσο είναι καιρός άχόμα, δσο ζούν οί γεροντότεροι, 
πού άποτελούν τίς μοναδικές πηγές, νά περισωθούν δλοι οί θησαυροί τής 
λαογραφίας μας έως τό τελευταίο τραγούδι, έως τό τελευταίο παραμύθι. 
Μέσα σ ’ αυτούς τούς λαογραφιχούς θησαυρούς κρύβονται οί άφευδέστε- 
ρες άποδείξεις τής άδιάσπαστης ενότητας τού ιστορικού βίου τής Φυλής 
μας, κρύβονται τά αύθεντιχώτερα πιστοποιητικά τού εθνικού μας όμοου- 
σίου. Ή  έλληνιχότης μας δέν χυρούται μόνον άπό τούς παπύρους τών β ι
βλιοθηκών κ α ί άπό τά μάρμαρα τών μνημείων, χυρούται άπό τήν κα
θημερινή άνάσα, τόν καθημερινό παλμό τού ελληνικού στήθους. Π ώς ή
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αρχαία Ε λλάς έγινε Βυζάντιο χαί πώς τό Βυζάντιο έγινε ή σύγχρονη 
Ε λλάδα, πειστικότερα άπό κάθε άλλο τίτλο τό βροντοφωνοΰν τά λαο- 
γραφικά μας στοιχεία. Κ α ί τά στοιχεία πρέπει νά τά περισώσουμε, δπως 
είναι ακόμα ολοζώντανα μέσα στους αγνούς πληθυσμούς τής Επαρχίας. 
Δέν μπορείτε νά ψαντασθήτε πόσον έντονος αγώνας γίνεται στίς γειτονι
κές μας χώρες γιά νά αμφισβητηθούν κ α ί νά διεκδικηθοΰν τά κληροδο
τήματα τοΰ βυζαντινού πολιτισμού. Ή  πρόοδος στη συλλογή χαί στήν 
επεξεργασία τού λαογραφιχού υλικού είναι καταπληκτική σ ’ δλες τίς 
άλλες Βαλκανικές χώρες. Κ α ί μήν αμφιβάλλετε δτι ή έπεξεργασία κ α ί ή 
παρουσίασι τού υλικού δέν είναι πάντοτε άδολη, ανυστερόβουλη. Κάθε 
προσπάθεια καταβάλλεται νά άποχρωματισθή ή Έλληνοβυζαντινή επί- 
δρασι κ α ί νά προβληθή ό σλαυϊκός χαραχτήρας σ ’ δλες τίς πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Η μείς υστερούμε πολύ. Υστερούμε τόσο ώστε δέν έχουμε 
κάν Λαογραφικό Μουσείο στήν Αθήνα, ενώ υπάρχουν σ ’ δλες τίς άλλες 
Βαλκανικές πρωτεύουσες, κα ί σέ πολλές δεύτερες πόλεις, δπως λ.χ. στά  
Σκόπια κα ί στήν Α χρίδα...Έ ρχονται ξένοι μελετητές κ α ί ρωτούν πού 
κείται τό Λαογραφικό μας Μουσείο χ α ί απορούν γιά τήν έλλειφί του. 
Μ ιά πού έτυχε νά τό αναφέρω, κάνω έκκλησι, τώρα πού έρυθμίστηκε τό 
ζήτημα τού Εθνολογικού Μουσείου, νά προχωρήσουμε αποφασιστικά 
στήν ΐδρυσι μεγάλου Λαογραφιχού Μουσείου στήν Αθήνα χαί μικρότερων 
στή Θεσσαλονίκη, στά Γιάννενα, στήν Π άτρα, στήν Κέρκυρα, στήν Κο- 
μοτινή, στήν Κρήτη. Συνιστώ στούς χ.χ. Υπουργούς τής Π αιδείας χαί 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως νά προσέξουν ένα περισπούδαστο άρθρο τού 
Ύφηγητού χ. Γ . Σπυριδάχη στήν «Καθημερινή» τής 1ης Φεβρουάριου
9 9ε.ε.

Καθώ ς βλέπετε, ή Ε παρχία δέν ζητάει μόνο νά μεταλαμπαδευθούν σ ’ 
εκείνην πνευματικά φώτα άπό τήν Πρωτεύουσα, ζητάει νά προσφέρη κ ι ’ 
αυτή πολιτιστικές αξίες στήν πρωτεύουσα. Ή  άφαιμάτωσι τής Ε παρχίας  
δέν άφαιρεί άπό τόν έθνιχόν οργανισμό μόνον ζωικά κύτταρα, άφαιρεΐ 
καί ηθικά κεφάλαια. Πρέπει τό ταχύτερο νά οργανώσουμε σ ’ ευρύτερη 
βάσι τή λαογραφική μας άντεπίθεσι. Άλλοιώς σέ λίγες δεκαετηρίδες μέ
σα, ή ξένη κοινή γνώμη θά έχη παραπλανηθή κα ί θά έχη πιστέφει δτι 
δέν υπήρξε στά Βαλκάνια επιδρώσα, κυριαρχούσα Βυζαντινή Τέχνη, 
άλλά μόνον πρωτότυπη Σλαυική!

λστ) Τό έργο τής Ακαδημίας Αθηνών

Πρέπει νά προσθέσω πρός χαθησύχασή σας δτι έντονη κα ί συστηματι-
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χή εργασία διεξάγεται στό Λαογραφιχό Αρχείο τής Ακαδημίας Αθηνών. 
Όφείλω νά ομολογήσω δτι ή προσωπική πρό διετίας επέμβασι τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού, κατόπιν αίτήσεώς μου, ύποστηριχθείσα κα ί υπό τού 
απλού τότε βουλευτού κ. Κανελλοπούλου, ενίσχυσε τούς πόρους τής 
Ακαδημίας εις τρόπον ώστε, εκτός τών άλλων, κα ί τό φυτοζωούν έως 
τότε Λαογραφικό της Ινστιτούτο, ανέκτησε ζωή κ α ί δράσι. Πλουτισθέν, 
άσθενώς κα ί πάλιν μέ προσωπικό κ α ί μ έ μηχανήματα, άρχισε ν ’ άντα- 
ποκρίνεται στή σπουδαία του αποστολή. Τυπώνονται αυτή τή στιγμή τό
μος επιλογής Δημοτικών Τραγουδιών κα ί τόμος Μουσικής Λαογραφίας, 
πού θά συνοδευθή κα ί μέ δίσκους γραμμοφώνου. Δέν θά πρωτοτυπήσου
με σέ τούτο. Μ άς έχουν προλάβει άλλες Βαλκανικές Χώρες. Θά συνι- 
στούσα στούς κ.κ. Υπουργούς Παιδείας κα ί Προεδρίας νά προτιμηθούν 
απολύτως οί λαογραφικές εκδόσεις τής Ακαδημίας στήν αγορά άπό τό 
Κράτος χρησίμων βιβλίων κα ί νά διανεμηθούν σ ’ όλες τίς βιβλιοθήκες 
κα ί  σ ’ δλα τά σχολεία. Ακόμα δέ νά άποσταλούν σέ κάθε πνευματική 
εστία τού αποδήμου Ελληνισμού. Προσθέτω δτι επιβάλλεται έτι μεγαλυ- 
τέρα οικονομική ένίσχυσις τού Λαογραφικού Αρχείου τής Ακαδημίας 
ώστε νά εγκατασταθή σέ άνετώτερο οίκημα (διότι τώρα είναι στοιβαγμέ
νο στά υπόγεια τής Ακαδημίας), επί πλέον δέ νά ένισχυθή κα ί μ έ προ
σωπικό ειδικευμένο κα ί μ έ μηχανήματα τελειοποιημένα γιά τήν εκπλή- 
ρωσι τής εθνικής του αποστολής. Αποστολής, πού είναι περισσότερο σο
βαρή άπό δσον εκ πρώτης δφεως ή άκοής μπορεί νά νομισθή.

λζ) Ή άνάπτυξη τών Επαρχιών, νέα Μεγάλη Ιδέα τού Έθνους

Έπροσπάθησα, κύριοι Συνάδελφοι, νά είμαι έπαγωγότερος είς τό τέ
λος τής ομιλίας μου. Κ α ί θά καταλήξω μ έ τήν έκκλησι δπως άπό τή 
μακρά συζήτησι πού έγινε λησμονηθούν ώρισμένες οξύτητες κα ί παραμεί- 
νη ώς επωφελές γιά δλους μας συμπέρασμα δτι ή εύρωστία τής Ε π αρ
χ ίας πρέπει νά άποτελέση ιερό σκοπό κοινής έκτιμήσεως κα ί κοινής δρα
στηριότητος. Ή  άνάπτυξι τών επαρχιακών δυνάμεων, πλουτοπαραγω- 
γικών, ηθικών κα ί πνευματικών, μαζί μ έ τήν προστασία τής εθνικής νε
ολαίας πού εκεί στίς επαρχίες έχει τά  μεγάλα της φυτώρια, πρέπει νά 
προβληθή ώς ή νέα Μεγάλη Ιδ έα  τού Έθνους, δπως έχει εξαγγείλει ό 
κ. Αρχηγός τού Δημοκρατικού Κέντρου. Πολύ ευρύτερα άπό τά γεω
γραφικά σύνορα τού Βασιλείου τής Ελλάδος είναι στήν φυχική μ ας ένδο- 
χώ ρα τά άπέραντα δρια τής Ελληνικής ζωτικότητος. Αυτή τή ζωτικότη
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τα πρέπει νά καλλιεργήσουμε εντατικά κ α ί νά άξιοποιήσουμε δημιουργι
κά. Οί μεγάλοι κρατήρες τών ζωπύρων τής Φυλής άνοίγονται μέσα στά 
σπλάχνα τής Υπαίθρου. Άπό μ ιά  πρόσφατη μελέτη τοΰ κ. Ί.Έ μ . Τσου- 
δεροΰ «Τοπική Άνάπτυζι κ α ί Αγροτική Πολιτική», αποσπώ τή φράσι 
“Πιστεύομε ότι ό δυναμισμός τής Φυλής μ ας υπάρχει ακόμα ανόθευτος 
Ικεϊ όπου είναι συγκεντρωμένο κ α ί τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού 
τής Χώρας, δηλαδή στήν αγροτική οικονομία τής Ε λ λ ά δ α ς ...” Κ α ί πα
ρακάτω γράφει: “Μ έ λίγα λόγια πρέπει νά προσπαθήσουμε νά άξιοποιή
σουμε στή μεγαλύτερη δυνατή έκτασι τό αργό κ α ί άχρησιμοποίητο δυνα
μικό μας, δηλαδή τήν Ελληνική ύπαιθρο”.

Ή  άνάπτυξι όμως τής Ελληνικής υπαίθρου δέν είναι μόνον οικονομι
κό κα ί τεχνικό θέμα. Είναι κ α ί θέμα φυχολογικό, είναι κ α ί θέμα ηθικό. 
Ιδού γιατί χρειάζεται ή εθνική συνεργασία όλων μ ας ώστε παράλληλα 
πρός τήν οικονομική θυσία τής Πολιτείας νά δημιουργηθή κ α ί τό φυχο
λογικό στερέωμα κα ί τό ηθικό κρηπίδωμα, πού είναι απαραίτητο γιά τή 
συγχρονισμένη άνοικοδόμησι τής εθνικής μας οικονομίας.

Οί αριθμοί όμιλούν εύγλώττως! κραυγάζει ή Κυβέρνησις ξεφυλλίζου- 
σα τά δεφτέρια της. Τά πράγματα τούς διαφεύδουν! β οά  ή Άντιπολίτευ- 
σις, άντιπαραθέτουσα τάς επισήμους εκθέσεις ξένων παρατηρητών.

Ά ς  μή αντιδικούμε ματαίως. Ά ς  συνδιαλλάξωμε τή ρευστή ευγλωτ
τία τών αριθμών μ έ τήν άκαμπτη άντίρρησι τών πραγμάτων γιά νά ανα
διοργανώσουμε τήν όλη προσπάθεια έπί νέων βάσεων σκοπιμωτέρας με
θοδολογίας κ α ί άσφαλεστέρας άποδόσεως. "Οταν υποστηρίζουμε ότι τά  
έπιτευχθέντα μέχρι τούδε αποτελέσματα δέν έχουν ανακουφίσει επαρκώς, 
δέν έχουν συγκινήσει κάν αίσθητώς τίς λαϊκές τάξεις, πρέπει νά τό λάβη 
σοβαρώς ύπ ’όφιν ή Κυβέρνησι. Γ ια τ ί χωρίς τήν ολοπρόθυμη, τήν εγκάρ
δια συνεργασία τοΰ ανθρωπίνου παράγοντος, τοΰ λαϊκού δυναμικού, είναι 
αδύνατο νά ριζώση κα ί νά καρποφορήση ή έπιχειρούμενη άνάπτυξι. Ό  
λαός διαισθάνεται έκεϊνο πού οί επιστήμονες έρευνούν κα ί διαπιστώνουν 
κα ί προγραμματίζουν. Θά χρησιμοποιήσω κ α ί άλλη περικοπή άπό τό β ι
βλίο τοΰ κ. Ί . Έμ. Τσουδερού πρός επίρρωσι, ή μάλλον πρός έπιστημο- 
νικώτερη έκφρασι, εκείνου πού διαισθάνεται ό λαός κα ί εκείνου πού άπο- 
τελεΐ τόν πυρήνα τοΰ ίδικού μας ελέγχου. Γράφει ό κ. Τσουδερός:

“ "Ισως τά παραπάνω νά άποτελοΰν μ ιά μεγάλη γενίκευσι τών δυνα
τοτήτων τής χώρας, άναφέρονται όμως, γ ιατί είναι ενδεικτικά τού τί 
νομίζομε ότι σημαίνει υγιής άγροτική πολιτική, εν άντιθέσει πρός τά μέ
τρα πού έφαρμόζονται σήμερα, μέτρα έμβαλωματικά, μέτρα πού κατα
λήγουν σέ επιδοτήσεις καταναλώσεως κ α ί σέ αυξησι τού κόστους, χωρίς



3 9 0 Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΝΟΒΑ

φαντασία, χωρίς προοπτική, χωρίς αντίστοιχη αΰξησι στην παραγωγικό
τητα καί, επομένως, χωρίς αποτέλεσμα”.

Αυθεντικότερα, λόγω τοΰ αξιώματος του, άποφαίνεται ό κ. Ζολώ- 
τας:

“...Δ ιά  νά έπιτευχθή ό άπαιτούμενος υφηλός ρυθμός άναπτύξεως τοΰ 
γεωργικού τομέως, επιβάλλεται έτερος τρόπος άντιμετωπίσεως τοΰ προ
βλήματος, βασικώς διάφορος εκείνου ό όποιος ήκολουθήθη έως τώ ρα”.

Ή  νέα διαδικασία, πού προτείνει ό κ. Ζολώτας, είναι, ώς γνωστόν, ό 
περιφερειακός καθολικός προγραμματισμός, μ έ όλας τάς συμπαρομαρ- 
τούσας μεθοδεύσεις. Κύριον δέ φορέα τής νέας διαδικασίας γιά τήν οικο
νομικήν άνάπτυξι, θεωρεί, όρθώς, τόν πληθυσμό. Τίποτε δέν είναι δυνα
τόν νά πραγματοποιηθή άν δέν βελτιωθή μ έ  ραγδαίο ρυθμό ή ποιότης 
τοΰ ανθρωπίνου παράγοντος. Ά ν  δέν μεταβληθή ό αγρότης άπό παθητι
κό δέκτη σέ φορέα ενσυνείδητο τής προσπάθειας άναπτύξεως.

Έ χοντας άμεση γνώση τών αντικειμενικών συνθηκών τής ζωής, δπως 
κα ί τής φυχολογίας κα ί τής νοοτροπίας τών επαρχιακών πληθυσμών, 
τούτο ακριβώς υποστηρίξαμε μ έ τή σημερινή μας ομιλία κ ’ εμείς.

λη) Ανάγκη νέας έμπνευσμένης καί δημιουργικής Κυβέρνησης

Ά ς  άφήση, λοιπόν, ή Κυβέρνησι τόν άχαρι ρόλον τής πείσμονος 
ΰπερασπίσεως δλων ανεξαιρέτως τών τομέων τής πολιτικής της, άκόμη 
κ α ί εκείνων είς τούς οποίους όφθαλμοφανώς άπέτυχεν. Ά ς  παύση νά 
διατυμπανίζη τά πάντα ώς καλώς έχοντα, κα ί ώς καλώς βαίνοντα. 
Έμμένουσα μέ ίσχυρογνωμοσύνη στήν έγωπάθειά της, άποδεικνύει δτι 
δέν έχει τήν εσωτερική δυνατότητα νά μεταβάλη πρόγραμμα, μεθόδους, 
σύστημα. Άλλά τότε πρέπει νά παραχωρήση τή θέσι της σέ άλλη Κυ- 
βέρνησι μ έ ζωηρότερη φαντασία, μ έ  πνεύμα προοδευτικότερο, μ έ παλμό 
δημιουργικότερο. Διότι ή έξαθλίωσι κ α ί ή έρήμωσι τών επαρχιών δέν 
επιδέχεται περαιτέρω επιδείνωσι. Ή  εικόνα, πού παρουσιάζουν σήμερα οί 
επαρχίες μας, τείνει νά λάβη τά γνωρίσματα τής παρακμής τής Ε λλ ά
δος άπό τού 2ου π.Χ . α ’ιώνος κα ί κατόπιν. Είναι γνωστές οί μοιραίες 
συνέπειες πού επέφερε τότε είς βάρος τού Γένους μ ας ή μετανάστευσι 
τών πληθυσμών τής Επαρχίας. Έ νεκα τής άραιώσεως τών έπαρχιακών 
πληθυσμών μάς καθυπόταξαν ευκόλως εκ Δυσμών οί Ρωμαίοι καί, άλλο 
τόσον ευκόλως, μάς διέβρωσαν άργότερον άπό Βορρά οί Σλαύοι. Κ α ί  
σήμερα, άν δέν άναχαιτίσουμε τή φυγή, ή έρήμωσι τών επαρχιών θά 
εχη, άσφαλώς, στό έγγύς μέλλον βαρύτατες επιπτώσεις επ ί τής πορείας
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τού Έθνους. Ό  κώδων τού κινδύνου ακούεται εύκρινώς. Όφείλομε, μέ  
πολύ ταχύτερο ρυθμό, νά άναζωογονήσωμε οίκονομικώς, πνευματικώς, 
φυχιχώς την Επαρχία. Όφείλομε, δσον τό δυνατόν ταχύτερα, νά πείσω- 
με τόν επαρχιώτη ότι ή Ιερή γή τής επαρχίας του εξακολουθεί νά είναι 
όχι μόνον ό αβεβήλωτος τών προγόνων του τάφος, άλλά κα ί τό ασφα
λέστερο λίκνο τών τέκνων του.

"Αν εξακολούθηση στίς επαρχίες μας ή διάσπασι τής ενότητας γής κα ί 
ανθρώπου, στό χάσμα αυτό πού ανοίγεται άσυναισθήτως σήμερα θά κα- 
ταχρημνισθή αύριο τό Έθνος ολόκληρο».

(Χειροκροτήματα)





1962
Αγόρευση Νόβα γιά τήν κύρωση συμφωνίας σύνδεσης μέ τήν

ΕΟΚ





Αγόρευση Νόβα γιά τήν κύρωση συμφωνίας σύνδεσης μέ
τήν ΕΟ Κ

Στή συζήτηση έπί τών άρθρων τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως 
τής Συμφωνίας τής συνιστώσης σύνδεσιν μεταξύ τής Ελλάδος καί τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος καί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών 
σχετικών πρός τήν έφαρμογήν αυτής», όπου ό Γ.Νόβας είχε έγγραφεΐ 
καί πήρε τό λόγο, διακοπτόμενος άπό τόν Υπουργό Συντονισμού Π. 
Παπαληγούρα καί τούς βουλευτές Ν. Μπακόπουλο καί Ν.Ίντζέ καί κά
νοντας μιά γενικότερη θεώρηση τής σύνδεσης στά πλαίσια τών δυνατοτή
των τής χώρας μας, προέβη σέ μιά εμπεριστατωμένη αγόρευση.

Άλλά ας δούμε πώς άκριβώς έξελίχθηκε ή συζήτηση πού εγινε στή 
Λ Ε' Συνεδρίαση τής 19ης Φεβρουάριου 196279:

«Κύριοι βουλευταί. “Δ ιά τής παρούσης Συμφωνίας συνιστάται σύνδε- 
σις μεταξύ τής Ελλάδος χαί τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος”.

Ή  λακωνική αυτή διατύπωσις τοΰ πρώτου άρθρου δημιουργεί έκ 
πρώτης δφεως τήν έντύπωσιν δτι ή μικρά όλκάς τής Ελληνικής οικονο
μίας προσδένεται ώ ς ρυμουλκούμενον είς τό πελώριον σκάφος τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητος κ α ί ανάγεται είς αχανή ώκεανόν ανυπο
λογίστων διαστάσεων. Άλλά τά πράγματα κ α ί τά κείμενα, δταν μελετη
θούν, πείθουν δτι διά τήν παρούσαν στιγμήν δέν ύπήρχεν άλλος τρόπος 
συμπλεύσεως πρός άναζήτησιν τής νέας οικονομικής ηπείρου, πού θά 
προσπορίση εύτυχέστερον βίον είς τούς συμβαλλομένους λαούς τής 
Ευρώπης. “Ας εύχηθώμεν νά παρακολουθήση εύσταθώς ή «ρυμούλκα» 
μας τό μέγα σκάφος τών "Εξ κ α ί δσον ένεστι ταχύτερον νά έπιβιβα- 
σθώμεν κ α ί ήμεϊς ε π ’ αυτού ώς ισότιμοι συνιδιοκτήται τού άναλογούντος 
μεριδίου. Τούτο δέν πρόκειται, φυσικά, νά έπιτευχθή άν δέν έπιλυθούν 
ταχέως, εύθαρσώς κ α ί εύστόχως τά βασικά οργανωτικά προβλήματα τής 
ύποαναπτύκτου έθνικής μας οικονομίας.

Ή  γενικότης τού πρώτου άρθρου καθιστά μοιραίως τήν έπ ’ αυτού συ- 
ζήτησιν άπόφυσιν τής έπί τής αρχής συζητήσεως, ή όποία, μακρά κα ί

7 9 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 6 6 6 , 6 6 7 , 6 6 8 , 6 6 9 , 6 7 0 , 67 1  καί 6 7 2 .
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εμπεριστατωμένη δπως ήτο, άν δέν έξήντλησεν όλοσχερώς τό ουσιώδες 
θέμα, διεφώτισεν επαρχώς τούτο.

Άλλά ή άνάγκη τής περαιτέρω συνεχούς διαφωτίσεως τού Ελληνικού 
Λαού ποτέ δέν θά παύση νά ύφίσταται έως δτου προσανατολισθή ούτος 
σταθερά είς τούς νέους ορίζοντας, πού διανοίγει ή είσοδός μας στόν 
ευρύτερο οικονομικό χώρο, έως δτου συμπορευθή αποδοτικά ούτος είς 
τούς νέους δρόμους πού τού προσφέρει ή Ε .Ο .Κ .

Άπό μ ιά τέτοια έχτίμησι όρμώμενος, έθεώρησα χρέος μου νά προσθέ
σω κα ί εγώ είς την συζήτησιν λίγες προσωπικές μου σχέφεις γενικότε
ρες, αφού μάλιστα κορυφαίοι πνευματικοί μ ας παράγοντες, δπως οί χ.χ. 
Εΰαγγ. Παπανούτσος, Γεωργ. Θεοτοκάς κ α ί άλλοι, διηύρυναν τό θέμα, 
τοποθετούντες αύτό, πολύ δικαίως, σέ κεντρική έθνιχή βάσι χαί συνδέο- 
ντες αύτό, πολύ όρθώς, μέ τήν ιστορική πορεία χ α ί τήν ιστορική διάρ
κεια τής Φυλής μας.

Έ ξ  άλλου τό θέμα συνάπτεται στενά, δχι πλέον στή θεωρία άλλά  
στήν άμεση πράξι, μ έ τήν Εθνική μας Παιδεία.

Κ α ί είς δ,τι τήν αφορά υποχρεούμαι νά έχω γνώμην.
Δέν θά κουράσω τήν Βουλήν μ έ τήν θεωρητικήν ίστοριχοπολιτικήν 

έρευναν τού θέματος. Εκφράζω μόνον τήν ίκανοποίησίν μου διότι μ έ τό
σην ευρύτητα έξητάσθη έξω τής Βουλής είς τόν ήμερήσιον Τύπον. Τούτο 
άπέδειξεν πόσον αίσθητή ύπήρξεν ή σημασία τού μεγάλου βήματος πού 
γίνεται χαί πόσον ανησύχησαν τήν Ελληνικήν διανόησιν οί διάφοροι κίν
δυνοι πού διαγράφονται δχι μόνον άπό τήν ίνδεχομένην αποτυχίαν τού 
εγχειρήματος, άλλ ’ άχόμη χαί άπό αυτήν τήν έλπιζομένην επιτυχίαν του.

'Ισως διότι είμαι άπό χαρακτήρος αισιόδοξος, ίσως διότι κατόρθω σα  
όρθώς νά κρίνω, ύπερίσχυσαν είς τή συνείδησί μου α'ι ίλπίδες άπό τούς 
φόβους. Έρειδόμενος είς τά πλέον ξάστερα δεδομένα τού ιστορικού μας  
βίου, βλέπω τόν δείχτην τής εθνικής μ ας πορείας νά στρέφεται άταλά- 
ντευτα πρός τήν ορθήν χατεύθυνσιν πού άπεφάσισε νά άκολουθήση ή 
Ευρώπη.

Δέν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Οικονομική ένότης. Πολιτική 
ένότης. Δημιουργία τρίτης μεγάλης παγκοσμίου δυνάμεως. Άναπιάσιμο 
νέου προζυμιού διά μ ιά νέα παγκόσμια συνενότητα πολιτικής, κοινωνικής 
κ α ί οικονομικής Δημοκρατίας.

Μ ετά τό προοίμιον αύτό θά ήτο, ίσως, περιττό νά ξεκαθαρίσω δτι δέν 
έχω κανένα δισταγμό νά επιδοκιμάσω, δπως κα ί τόσοι άλλοι ρήτορες 
τής Άντιπολιτεύσεως, τήν σύνδεσίν μας μ έ τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν 
Κοινότητα.
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Κρίνω δτι θά ήτο φύσει χ α ί θέσει αδύνατον, ύπό τήν σημερινήν δια- 
μόρφωσιν τής παγκοσμίου οικονομίας, νά φυτοζωήσωμεν έπ ί πολύ είσέτι 
χρόνον, άπομεμονωμένοι άσφυκτιχώς είς τόν στενόν οικονομικόν μας 
χώρον.

Πιστεύω, δτι ευρύτερος οικονομικός χώρος ίδικός μας δέν ύπήρχεν 
έπί τής γής άλλος α π ’ αυτόν είς τόν όποιον είσερχόμεθα.

Θέλω νά έλπίζω, δτι ή ευγενής ιδέα τής στενής οικονομικής συνερ
γασίας τής Ευρώπης, θά είναι απηλλαγμένη πάσης νοσηράς κεφαλαιο
κρατικής υστεροβουλίας, ακριβώς διότι είναι συνδεδεμένη κα ί μ έ ΰφηλο- 
τέρους πολιτικούς σκοπούς.

Δέχομαι πεποιθότως, δτι ή Ε .Ο .Κ . δέν υπηρετεί παρά μόνον τούς 
σκοπούς τής ειρήνης κα ί τής ευημερίας, δ ι ’ αύτών δέ, δλας τάς δημι- 
ουργικάς αξίας τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ευελπιστώ, δτι α ί συναλλαγαί μ ας μ έ τάς Χ ώ ρας τοΰ Ανατολικού 
Συνασπισμού δέν θά χαλαρωθούν λόγω τής συνδέσεώς μας μ έ τήν 
Ε .Ο .Κ ., άλλά θά διατηρηθούν κα ί θά αναπτυχθούν έτι περισσότερον, 
πάσα δέ φροντίς πρέπει νά καταβληθή πρός τούτο.

Προσδοκώ τήν άνάπτυξιν πολύ εύρυτέρων έμποριχών χα ί οικονομικών 
σχέσεων μ έ τούς λαούς τής Μέσης Ανατολής κα ί τής Βορείου Αφρικής. 
Ή  αποστολή μας στήν Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου ριζώνεται σέ 
βαθειές πραγματικότητες, σέ γόνιμα κοιτάσματα τής ιστορίας. Άπό 
ήμάς έξαρτάται, οί πανάρχαιες ρίζες νά φουντώσουν νέους βλαστούς.

Όρθώς έπεσημάνθησαν άπό άξιοτίμους προλαλήσαντας τά  ευαίσθητα 
σημεία τής συζητουμένης συμβάσεως κ α ί τών έξ  αυτής προκυπτόντων 
αναγκαιοτήτων. Τοιαύτα, κατά  κύριον λόγον, είναι ή έπαρχής προστασία 
τών αγροτικών μας προϊόντων, ή διευθέτησις τών αγροτικών χρεών, ή 
δικαία κα ί σκόπιμος ρύθμισις τών πιστοδοτήσεων, ή ισχυρά στήριξις τών 
μικρών έγχωρίων βιομηχανικών έπιχειρήσεων, δσαι είναι, φυσικά, βιώ 
σιμοι κα ί άποδοτικαί, ή αυστηρά έξασφάλισις τής λειτουργίας τών θα
λασσίων μεταφορών υπέρ τής έμποριχής μας ναυτιλίας, ή σταθερά δια- 
τήρησις εύρέος περιθωρίου έξαγωγών πρός τόν Ανατολικόν Συνασπι
σμόν. Είναι, ακόμη, ή οριστική έπούλωσις τής ανοιχτής πληγής τού 
Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους, ή όποία, ασφαλώς, δέν δύναται νά θερα
πεύεται α π ’ άπειρον, χρησιμοποιουμένων έν εΐδει τσιρότων τών δήθεν 
άποκρύφων έπιστολών πού ανταλλάσσονται είς τό παράβυστον τών πα
ρασκηνίων.

Έ φ ’ δλων τούτων έπεστήθη πιεστιχώς ή προσοχή τής υπευθύνου Κυ
βερνήσεως, ή όποία, προτού έπιρρίφη τάς εύθύνας είς τούς ώμους τού
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Ελληνικού Λαού, χρέος έχει νά προσπαθήση άγρύπνως δπως επιτυχή τά 
διαφυγόντα κα ί δπως συμπλήρωσή τά έλλιπώς έπιτευχθέντα.

Δύο, κυρίως, είναι α ί κατηγορίαι πού εξηνέχθησαν κατά τής Κυβερ
νήσεως διά τήν υπ ’ αυτής διαχείρισιν τής συνδέσεώς μας μ έ τήν Ε .Ο .Κ .

Ή  πρώτη συνίσταται είς τήν έπιβράδυνσιν τής εισόδου μας, ή δευτέρα 
είς τήν αργοπορίαν τής εσωτερικής μας προπαρασκευής. Κ α ί αί δύο κα- 
τηγορίαι εύσταθούν.

Άναμφισβήτητον είναι, δτι έχρονοτριβήσαμεν άσκόπως έρωτοτρο- 
ποΰντες, ματαίως, μ έ τήν θνησιγενή ΕΖΕΣ.

Άναμφισβήτητον επίσης είναι, δτι δέν έπεδόθημεν εγκαίρως κα ί δρα- 
στηρίως εις τήν προπαρασκευήν τής Χ ώρας διά τήν ήρωϊκήν αυτήν οικο
νομικήν σταυροφορίαν, πρός τήν όποιαν άκατασχέτως έφερόμεθα.

Αί εύθύναι τής Κυβερνήσεως διά τούς αμφίρροπους δισταγμούς της, 
διά τήν σφαλεράν προοπτικήν τού μέλλοντος, διά τήν έλλειφιν εγκαίρου 
προπαρασκευής, είναι βαρεΐαι.

Τό έάν έχάσαμεν ή δχι άπό τό 1957 καταλλήλους ευκαιρίας εγκαι- 
ροτέρας κα ί συμφερωτέρας ισοτίμου έντάξεως είς τήν Ε .Ο .Κ ., δέν είναι 
άνάγκη νά τό εΐπωμεν ημείς σήμερα. Τό γράφει μ έ πολλή παρρησίαν, 
επίλεκτον μέλος τής Ε Ρ Ε  κα ί τής Κυβερνήσεως, ό Υπουργός τής Π αι
δείας κ. Κασιμάτης είς τό νεοεκδοθέν βιβλίο του “Ή  Ε λλάς κ α ί ό Κ ό
σμος”. Έάν ανοίξετε είς τήν σελίδα 103, θά διαβάσετε τά εξής:

“Δέν νομίζω, λοιπόν, δτι ήμπορούμεν νά μείνωμεν έξω άπό τήν 
Ε.Ο .Κ . κα ί μάλιστα σήμερον, υπό οίουσδήποτε πλέον δρους.

Άσχετον είναι τό θέμα άν έπρεπε νά έχωμεν ένεργήσει έγκαιρότερα, 
δταν τόν Δεκέμβριον τού 1957 ή θέσις μας ήτο καλύτερη κα ί ή είσοδός 
μας εύπρόσδεκτη διότι οί δεσμοί μεταξύ τών έξ  ήσαν χαλαροί, 6 Ντέ 
Γκώλ δέν ήτο είς τήν Εξουσίαν κα ί ή Μεγάλη Βρεταννία ήλπιζεν είς 
τήν ματαίωσιν τής Κοινής Αγοράς. Ή λθα τότε είς επαφήν κ α ί μέ τόν 
αρμόδιον Γάλλον υπουργόν, τόν κ. Μωρίς Φώρ, κ α ί μέ τόν Γερμανόν 
υπουργόν τών Οικονομικών, τόν κ. "Ετσελ, κα ί δύναμαι νά βεβαιώσω  
δτι ούτως είχον τά πράγματα. Ά λλά μάς έλειπεν ή προοπτική τού μέλ
λοντος, δπως είς δλα τά εθνικά μας ζητήματα μετά τόν πόλεμον. Μ άς 
έλειπεν άκόμη ή δύναμις νά ξεκολλήσωμεν άπό τάς ιδέας πού είχαμεν 
χαράξει οί ίδιοι ώς γραμμήν πορείας. Έπιστεύσαμεν είς τήν δημιουργίαν 
τής Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ώς συναρτήματος τής 
Κοινής Αγοράς. Κ α ί προσηρμόσαμεν τήν πολιτικήν μας πρός τήν είσο
δόν μας είς αυτήν, φοβούμενοι τήν ευθείαν είσοδόν μας είς τούς έξ. Κ α ί  
δέν άντελήφθημεν δτι τό 1958, μετά τήν επικράτησιν τού Ν τέ Γκώλ, ή
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ζώνη αυτή, ή ΕΖ ΕΣ, τελούσα ύπό την αγγλικήν έπφροήν, ήτο αδύνατον 
νά πραγματοποιηθή. Δέν έπιστεύσαμεν ουτε τόν Έ ρχ αρτ όταν μού εϊπεν 
είς τό Νέον Δ ελχί τόν Όκτώβριον τού 1958 - κ α ί  τό μετέφερα άμέσως, 
έπανελθών είς Αθήνας είς τούς αρμοδίους κ α ί τήν Κυβέρνησιν- ότι “ή 
Ε Ζ Ε Σ  άπέθανε ” (ΤΗΕ ΡΚΕΕΤΚΑΌΕ ΖΟΝΕ15 ΌΕΑΌ). Είναι όμως ανώ
φελη ή συζήτησις διά τό παρελθόν”.

Έάν πλανάται ό κ. Κασιμάτης, πλανώμεθα κα ί ημείς. Άλλά δι ’ ημάς, 
τήν Άντιπολίτευσιν, δέν είναι ανώφελη ή συζήτησις διά τό παρελθόν ενώ
πιον τής άμέτρου διά τό παρόν χαυχησιολογίας τής Κυβερνήσεως.

“Οί πανηγυρισμοί δέν είναι ό καλύτερος τρόπος πολιτικής κα ί οικονο
μικής παιδείας τών υγιών λαών. Κ α ί αυτός ό Επιτάφιος τού Περικλέους 
είναι περισσότερον κάλεσμα μάχης παρά πανηγυρισμός, περισσότερον απο
λογία παρά έγκαύχησις. Ή  υπερβολική διαλάλησις κα ί τών πραγματικών 
ακόμη επιτευγμάτων είναι σαφές φαινόμενον παρακμής τών αρχόντων καί 
οί λαοί πού τήν δέχονται πιστοποιούν απλώς τήν Ιδίαν τους πτώσιν. Οί 
υγιείς λαοί δέν καυχώνται ποτέ δ ι’ ό,τι έκαμαν. Τό ενθυμούνται διά νά 
αντλήσουν δυνάμεις κα ί εγκαρτέρησιν, διά νά μειώσουν τό δέος πού προ- 
καλεϊ - κ α ί  πρέπει νά προκαλή πάντοτε, τόσον μεγάλα είναι τά περιθώρια 
τής προόδου- ό,τι μένει κα ί πρέπει νά κάμουν ακόμη”.

Κ α ί αύτά δέν τά λέγομεν ημείς, κύριοι βουλευταί. Τά γράφει ό κ. 
Κασιμάτης στό ίδιο βιβλίο (σελ. 261), ό όποιος κ α ί παρακάτω άποφαί- 
νεται:

“...Τούτου δέ πρέπει νά έχωμεν βαθείαν συνείδησιν κα ί νά μή θριαμβο- 
λογούμεν άκαίρως, διότι είς κάθε γωνίαν τού δρόμου μας πρός τήν Κοινήν 
Αγοράν θά υπάρχουν δυσκολίαι πού πρέπει νά άντιμετωπίζωμεν ”.

Είς τό σημεϊον τούτο, έάν θέλωμεν νά εϊμεθα δίκαιοι, πρέπει νά όμο- 
λογήσωμεν ότι ή διαπραγματευθεϊσα τήν σύνδεσιν Αντιπροσωπεία μας  
είργάσθη μ έ άξιέπαινον ζήλον, έπιμονήν κα ί δεξιότητα.

Τ ά επιτεύγματά της, λαμβανομένων ύπ ’ όφιν τών σχεδόν άποκρυ- 
σταλλομένων συνθηκών τής διαπραγματευτικής περιόδου, δέν υπήρξαν 
ασήμαντα. Όφείλομεν νά εϊμεθα ειλικρινείς. Ή το άπείρως δύσκολον νά 
έπιτύχωμεν βασικώς περισσότερα είς τήν προκεχωρημένην ώραν, πού 
διεπραγματευόμεθα.

Νά είσέλθωμεν είς τήν Ε .Ο .Κ . άμέσως ώς 7ον μέλος μ ετ ’ ξαιρέσεων 
ευνοϊκών δι ’ ημάς, ήτο αδύνατον, διότι όφθαλμοφανώς τούτο θά άπέβαι- 
νεν είς βάρος τών άλλων εξ, οί όποιοι, φυσικά, ουδέποτε θά τό άπεδέ- 
χοντο.

Νά είσέλθωμεν άμέσως, έστω κα ί απαράσκευοι, ώς 7ον μέλος εν
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πλήρει ισοτιμία, άλλά χαί έν πλήρει συνευθύνω θά ήτο λίαν παράτολμον 
νά ύποστηριχθή δτι θά μάς συνέφερεν αυτήν τήν στιγμήν. "Αλλωστε ή 
σύμβασις δέν αποκλείει νά ζητήσωμεν κα ί αυριον ακόμη τήν πλήρη έντα- 
ξίν μας, άν εϊμεθα έτοιμοι νά άναλάβωμεν αμέσως τάς υποχρεώσεις κα ί 
τάς εύθύνας τοΰ συνόλου. Γνωρίζομεν δμως δλοι δτι δέν εϊμεθα καθόλου 
έτοιμοι διά τοιαΰτα έτοιμα βάρη!

Έ φ ’ δσον άναπόφευκτον ήτο τό στάδιον τής προσωρινής συνδέσεως, 
αναπόφευκτος ήτο κα ί ή σχετική άνισοτιμία. Έπετεύχθησαν εν τούτοις 
αξιόλογα έλαφρυντικά τής άνισοτιμίας. Είς δ,τι αφορά ημάς δέν δύνα- 
ται, άν δέν άπατώμαι, οί έξ  ν ’ αποφασίσουν μεταξύ των χωρίς νά μάς  
συμβουλευθοΰν. Έν πάση δέ περιπτώσει, ήμεΐς διατηροΰμεν εκ τής συμ- 
βάσεως τό δικαίωμα νά μην δεχθώμεν τήν άπόφασίν των εάν κρίνωμεν 
δτι παραβλάπτει τά συμφέροντά μας.

Υποστηρίζεται άπό πολλούς δτι ή προθεσμία τών 22 ετών είναι μα- 
κρά κα ί ενδέχεται νά άνακοπή ό οργανισμός τής έξορμήσεως ενδέχεται 
νά περιπέσωμεν είς έφησύχασιν κ α ί νάρκην. Τό άφίκορον τοΰ Ελληνικού 
χαραχτήρος καθιστά, δντως, υπαρκτόν τόν κίνδυνον τούτον, ό όποιος 
δμως είναι άπώτερος κίνδυνος ενηλιχιώσεως.

Ά λλά έντεΰθεν τοΰ μελλοντικού τούτου κινδύνου, ΰφίστανται άλλοι 
κίνδυνοι πλησιέστεροι κα ί σοβαρώτεροι. Είναι οί κίνδυνοι τής ευθραύστου 
παιδικής ήλιχίας. Ά ς  ΰπερπηδήσωμεν τούς κινδύνους τούτους μ έ άσφαλή 
υγείαν, μ έ ομαλήν άνάπτυξιν, άς ένηλιχιωθώμεν έν τάξει χαί εύκολος θά 
είναι ή πλήρης έντός τής Κοινότητος χειραφέτησίς μας ή άπόχτησις δη
λαδή τής ποθουμένης ισοτιμίας, προτού χάν συμπληρώσωμεν τό 22ον 
έτος, πού θέτει ώς άνώτατον δριον ή σύμβασις.

Θά χατορθώσωμεν δμως νά ένηλιχιωθώμεν φυσιολογικά μέσα στό 
τραχύ κλίμα τής Κοινής Αγοράς; Θά χατορθώσωμεν νά έναρμονίσωμεν 
όργανωτιχώς κα ί παραγωγικώς τήν οικονομίαν μας μέ τάς οικονομίας 
τών άλλων χωρών; Θά χατορθώσωμεν νά άποχτήσωμεν οικονομικόν μη
χανισμόν τελείας κα ί άπροσκόπτου λειτουργίας; Θά χατορθώσωμεν νά 
άξιοποιήσωμεν εις τό άρτιον τόν άνθρώπινον παράγοντα; Ιδού τό σκληρόν 
έρώτημα! Ιδού ή μεγάλη άνησυχία! Θά προσθέσω: Ιδού κα ί ή έπηυξη- 
μένη περαιτέρω ευθύνη τής Κυβερνήσεως!

Ό  κ. Πρωθυπουργός, μολονότι είθισμένος έσχάτως είς τήν ιδιοχρη
σίαν υψηλών ποσοστών, έν προκειμένω έχράτησεν όλιγαρχώς δΓ  εαυτόν 
καί τήν Κυβέρνησιν του ποσοστόν ευθύνης μόνον 20% , τά δέ υπόλοιπα 
80% έπέρριψε γενναιοδώρως, δπως κα ί τόσα άλλα βάρη, εις τούς 
ώμους τού Ελληνικού Λαού.
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Έάν έπετρέπετο νά παίξωμεν έν ού παιχτοϊς, θά μπορούσαμε μ έ την 
ίδιαν ευκολίαν νά άντιστρέφωμεν έξ  ολοκλήρου τούς αριθμούς. Κ α ί ίσως 
θά είμεθα πλησιέστερον είς τό δίκαιον. Θά μάς διηυκόλυνεν άλλως τε 
πρός τούτο ή περισσότερον έπακριβής έκτίμησις τοΰ κ. Υπουργού τού 
Συντονισμού, καθ ’ ήν: “ Ά πό ημάς όλους, Κυβέρνησιν κα ί Άντιπολίτευ- 
σιν, άπό την πολιτικήν ηγεσίαν κ α ί τήν ηγεσίαν τών παραγωγικών τάξε
ων κ α ί άπό ένα έκαστον τών Ελλήνων έργαζομένων, έξαρτάται έάν θά 
άποδειχθή ή σύμβασις σταθμός πρός οικονομικός έπιτεύξεις πρωτοφα
νείς, ή θά γίνη μεγάλων οδυνών”.

Τό κυβερνητικόν τηλεσκόπιον έμφανίζει μ έ τόν ένα φακόν έπιτεύξεις 
πρωτοφανείς, μ έ τόν άλλον μεγάλας όδύνας. Θά είχαν τό δικαίωμα οί 
άπλοϊκώτεροι νά διακρίνουν είς τό έγχείρημα όλα τά στοιχεία τού τυχε
ρού παιγνίου τό όποιον ώς γνωστόν, απαγορεύεται!

Όμολογώ ότι δέν έπιτρέπεται, όντως, ένώπιον τόσο σοβαράς περι- 
στάσεως νά παίξωμεν έν ού παικτοΐς.

Π. Παπαληγουρας (Τ π . Συντον.). Κύριε συνάδελφε, σείς έπρεπε νά 
άντιληφθήτε, ότι ή φράσις αυτή, τήν όποιαν μετεχειρίσθησαν πλεΐστοι 
πολιτικοί άνδρες, μουτάτος, μουτάντος, ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, ό 
κ. Μαρκεζίνης, έγώ, έχει πρωτίστως κάποιον έκπαιδευτικόν σκοπόν. 
Κ α ί δ ι ’ αυτό έπρεπε νά τό άντιληφθήτε. Έ πρεπε νά είπω κα ί τό λέγω, 
διότι τό πιστεύω, ότι πράγματι ήμπορεϊ νά γίνη αφετηρία πρωτοφανών 
έπιτευγμάτων οικονομικών ή σύνδεσις κα ί πράγματι ήμπορεϊ νά γίνη 
απαρχή καταστροφής έάν άδρανήσωμεν.

Κ α ί αυτού τού περιστατικού, τού τελευταίου, τοΰ τελούντος ύπό τήν 
προϋπόθεσιν, τήν όποιαν όμως έγώ ώς Έλλην, θέλω νά θεωρήσω άδύ- 
νατον, κα ί τήν όποιαν ώ ς πάς τις έν τή αιθούση ταύτη απεύχομαι, αύτού 
τού περιστατικού, τό όποιον ένδέχεται νά συμβή, άν παρά τάς ελπίδας 
μας, παρά τάς πεποιθήσεις μας, έπαληθεύση ή ΰπόθεσις, πρέπει νά άπο- 
κτήση συνείδησιν ό Ελληνικός λαός. Ό  Ελληνικός λαός πρέπει νά κα- 
ταλάβη, ότι παίζεται αυτήν τήν στιγμήν τό οικονομικόν του μέλλον, καί 
πολύ καλά έκαμε κα ί ό κ. Καραμανλής κα ί πολύ καλά έκαμαν κα ί 
άλλοι όμιληταί κ α ί πολύ καλά έκαμε κ α ί ό κ. Μαρκεζίνης κ α ί πολύ κα
λά  έκαμα κα ί έγώ, νά εΐπωμεν τά πράγματα όπως είναι, κ α ί αυτήν τήν 
καθαρώς έκπαιδευτικήν έννοιαν εϊχεν αυτή ή φράσις κα ί νά είσθε βέβαι
ος, ότι θά τήν έπαναλάβω είς όλους τούς τόνους κα ί όλους τούς ημιτό
νους όπου εύρεθώ κ α ί όπου σταθώ.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Θ ά ήτο ευτύχημα, κύριε Υπουργέ, έάν κ α τ ’ 
αύτόν τόν ευκολον τρόπον θά ήτο δυνατόν νά λυθή κ α ί τό έκπαιδευτικόν
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πρόβλημα τής Χώρας, περί τοΰ οποίου θά όμιλήσω εν συνεχεία. Έν 
πάση περιπτώσει ομολογώ χαί έγώ ότι όφείλομεν μ έ σοβαρότητα χαί 
ύφηλόν αίσθημα ευθύνης νά ενώσωμεν τάς προσπάθειας μας πρός επιτυ
χίαν τοΰ μεγάλου έθνιχοΰ σχοποϋ. Δ ιαχυβεύεται μ έ  τό τολμηρόν μας  
άλμα πρός τόν εύρύτερον οίχονομιχόν χώρον, διαχυβεύεται αυτό τούτο 
τό μέλλον τής Φυλής.

Τό σάλπισμα δέν είναι πολεμιχόν, είναι είρηνιχόν. Έν τούτοις, πρέπει 
νά άντηχήση ώς άλλος παιάν: “Νΰν υπέρ πάντων ό αγώ ν”. Καλούμεθα 
είς άοπλον χαί άναίμαχτον γενιχόν συναγερμόν υπέρ βωμών χαί 
εστιών...

Εύχόμεθα όλοφύχως ό αγών νά είναι νιχηφόρος.
Ήμεϊς πράττομεν χαί θά πράξωμεν ώς Άντιπολίτευσις τό χαθήχον 

μας. Λυπούμεθα είλιχρινώς, διότι ή Κυβέρνησις δέν είναι εις θέσιν νά 
πράξη εξ  όλοχλήρου τό ίδιχόν της χαθήχον. Διότι είναι βαρύτατα τραυ
ματισμένη πολιτιχώς άπό τό νόθον αποτέλεσμα τών τελευταίων 
έχλογών. Διότι έξ  ύπαιτιότητός της έγεννήθη Βουλή παραλυτιχή, μή δυ- 
ναμένη νά ένσαρχώση τήν άνάγχην τής έθνιχής ένότητος χαί συνεργασίας 
ώς απαιτεί ό άρχόμενος όλοχληρωτιχός οίχονομιχός αγών.

Ό  αξιότιμος χ. Υπουργός τού Συντονισμού έχάραξεν άπό τού βήμα
τος τούτου τό εξής έπίγραμμα:

“Πιστεύω ότι πράγματι τό πρόβλημα είναι ίδεολογιχόν, φυχολογιχόν 
χαί ήθιχόν”.

Συμφωνούμεν άπολύτως. Τούτο άχριβώς πιστεύομεν χαί ήμεϊς. Πιστεύ- 
ομεν όμως περαιτέρω ότι τά ίδεολογιχά, τά φυχολογιχά χαί τά ήθιχά προ
βλήματα πού άφοροΰν όλόχληρον τόν λαόν είς χρισίμους στιγμάς κινδύνου, 
είναι άδύνατον νά έχουν όρθήν χαί άσφαλή λύσιν υπό καθεστώς πολιτικόν 
πού εύρίσχεται ίδεολογιχώς, φυχολογιχώς χαί ηθικώς έν άταξία.

Υπέρ τής άπόφεώς μας αυτής θά μπορούσαμε νά άντλήσωμεν έπιχει- 
ρήματα άπό τήν εΰχυμον, πράγματι, άγόρευσιν τού χ. Υπουργού τοΰ 
Εμπορίου, ό όποιος, βασιζόμενος είς συντριπτικά, ώς ειπεν, παραδείγ
ματα τής ιστορίας, όρθώς ύπεστήριξεν ότι έλεύθεροι θεσμοί χαί έλευθέρα 
οικονομία είναι άλληλένδετα, ότι άδύνατος είναι ό διαχωρισμός τής 
οικονομικής άπό τήν πολιτικήν έλευθερίαν.

Ά λλά χαί άπό τάς σελίδας τού βιβλίου τού χ. Κασιμάτη θά μπορού
σαμε νά σταχυολογήσουμε έπιχειρήματα υπέρ τών άπόφεών μας.

(Εάν συχνάχις άναφέρομαι είς τά κείμενα τού χ. Υπουργού τής Π αι
δείας, δέν είναι μόνον διότι τόν έχτιμώ χ α ί τόν αγαπώ, άλλά χαί διότι 
συμφωνώ έν πλείστοις μέ τά γραφόμενά του).
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Γράφει λοιπόν ό χ. Κασιμάτης “ότι όταν ελλείπει ή πολιτική βάσις 
μιας προσπάθειας, ή προσπάθεια οικονομικής όργανώσεως δέν επιτυγχά
νει Γράφει περαιτέρω, γιά τήν Κοινή, πάντοτε, Αγορά, τά έξής:

“ "Ενα έργο όμως σάν αυτό, πού πέφτει στους ώμους τοΰ *Εθνους, 
8έν ήμπορεϊ νά γίνη οΰτε άπό ένα μόνον, οΰτε άπό ολίγους ανθρώπους. 
Χρειάζεται τήν συνεργασίαν όλω ν”.

Κ α ί γράφει ακόμη:
“Ή  έπανάστασις πού πρέπει νά γίνη ίν σχέσει μ έ τήν Κοινήν Α γο

ράν, είς τήν ουσίαν είναι μ ία  έπανάστασις διά νά γίνωμεν Κ ράτος”! “Θά 
γίνωμεν Κ ρ ά το ς ;” διερωτάται. “Διότι Κράτος δέν εϊμεθα”!, άποφθέγγε- 
ται.

Συμφωνοΰμεν κ α ί μ έ τούς τρεις κ.κ. Υπουργούς ότι διά νά βασισθή 
στερεά ή άναληφθεΐσα προσπάθεια χρειάζεται νά γίνωμεν Κράτος -πού  
δέν εϊμεθα: Χρειάζεται νά έχωμεν πολιτικήν ελευθερίαν -πού  δέν τήν 
έχομεν! Χρειάζεται νά ύπάρχη στερεά πολιτική βάσις -πού  δέν υπάρχει! 
Χρειάζεται νά έξασφαλισθή ή συνεργασία όλων μας -πού  δέν εξασφαλί
ζεται.

Αυτά όμως όλα συνιστοϋν τήν προϋπόθεσιν τών προϋποθέσεων, τάς 
προπαρασκευάς τής προπαρασχευής.

Δ ιά τούτο, πρό πάσης άλλης σχετικής συμβουλής, άν δύναμαι νά δώ 
σω τοιαύτην, ή σύστασίς μου, ή έκκλησίς μου, ή άξίωσίς μου ή πατριω
τική, είναι νά έξομαλύνωμεν τό ταχύτερον τό πολιτικόν μ ας έδαφος, νά 
άναστηλώσωμεν τό ταχύτερον τούς ελευθέρους μας θεσμούς, νά όργανώ- 
σωμεν τό ταχύτερον Κ ράτος πραγματικόν, Κράτος Δικαίου νά επανασυν- 
δέσωμεν είς τά νόμιμα πλαίσια τοΰ Κράτους τούτου, όλος ό πολιτικός 
κόσμος, τούς κρίκους τής κοινής συνειδήσεως κα ί τής κοινής ευθύνης 
έναντι τών θεμελιωδών προβλημάτων τού "Εθνους.

Κ α ί ώς άκρογωνιαΐον τοιούτον προβάλλει σήμερα τό πρόβλημα τής 
συνδέσεώς μας μ έ τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα.

Αναπροσαρμογήν τής νοοτροπίας μ ας συνέστησεν ό κ. Υπουργός τοΰ 
Συντονισμού. Εύρεϊαν, βαθεΐαν χ α ί γενικήν αναπροσαρμογήν τής όλης 
νοοτροπίας μας, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, παραγωγικής συνι- 
στώμεν έκθύμως ημείς.

Δέν γνωρίζω μέχρι ποίου σημείου εμπιστεύεται πράγματι ό κ. 
Υπουργός τοΰ Συντονισμού τό έργον τής όργανώσεως, τής προπαρα
σχευής χαί τής παραχολουθήσεως είς τάς υπηρεσίας τάς όποιας συνιστά 
διά τού υπό συζήτησιν Νομοσχεδίου. "Οπως ό Δευκαλίων ρίπτων λίθους 
έδημιούργησεν ανθρώπους, εΰχομαι κ α ί αυτός, διορίζων ανθρώπους, νά
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δημιουργήση επιτελείς άξιους νά έπωμισθούν συγκεντρωτικώς χα ί άπο- 
κλειστιχούς τάς εύθύνας τοϋ έργου.

Άλλά τό θαύμα τούτο είναι ολίγον δύσχολον νά πραγματοποιηθώ χαί 
έφιστώ την μεγαλυτέραν προσοχήν. Οί συνάδελφοι χ .χ . Στεφανόπουλος, 
Κωστόπουλος χαί άλλοι υπέδειξαν πολλά τά ορθά.

Ή  επιτυχία τού άθλου εις τόν όποιον άποδυόμεθα θά συνίσταται, εν 
τελευταία χαταλήξει, είς την αΰξησιν τής γεωργικής χαί βιομηχανικής 
παραγωγής, είς τήν βελτίωσιν τής ποιότητος τών προϊόντων, είς τήν 
έξασφάλισιν συναγωνιστιχού κόστους χαί είς τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν 
τού εμπορίου μας διά τήν σχοπιμωτέραν διαχίνησιν τών άγαθών.

'Άνευ τών έπιτεύξεων τούτων μάταιος θέλει άποβή ό μόχθος μας κα ί 
βέβαιος ό ξεπεσμός μας σέ φτωχούς συγγενείς παράσιτους.

Ή  έπίτευξις τών άποφασιστιχών τούτων άποτελεσμάτων έξαρτάται 
πέραν τών επενδύσεων χαί τών πιστοδοτήσεων, πέραν τής ομαλής λει
τουργίας τού οικονομικού μας μηχανισμού, έξαρτάται, πέραν αυτών, κα 
τά μέγιστον μέρος, άπό τό έμφυχον υλικόν, άπό τόν παράγοντα άνθρω
πον, άπό τήν ιδεολογικήν του πίστιν, άπό τήν φυχολογικήν του διάθεσιν, 
άπό τήν μορφωτικήν του έξειδίχευσιν, άπό τό επιχειρηματικόν του δαι
μόνων, άπό τήν έντονον φιλοπονίαν του.

Ό  μύθος τής παντοδυνάμου ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όσην κα ί άν 
είχεν είς τό παρελθόν έπιβεβαίωσιν, ήδη σχεδόν διαλύεται μέσα είς τήν 
νέαν διαμόρφωσιν τής οικονομικής κα ί παραγωγικής πραγματικότητος.

"Αλλως τε θά μπορούσε νά παρατηρηθή ότι τό μεταλλείο μας εξα
γωγής άξιολόγων επιχειρηματιών παρουσιάζει εξάντλησιν.

Διετέλεσα τό 1951 Υπουργός τής Βιομηχανίας κ α ί γνωρίζω κάπως  
τό άνώτερον στέλεχος τής βιομηχανικής μας ιεραρχίας. Παρήλθον έκτο- 
τε δέκα ολόκληρα έτη χ α ί τήν πρώτην γραμμήν κρατούν πάντοτε οί π α 
λαιοί γνωστοί τιτλούχοι. Ούδείς σχεδόν νέος βιομηχανικός ηγέτης άνε- 
δείχθη κατά τήν περίοδον αυτήν. Ά ρ α  πάσχομεν άπό έλλειφιν ηγετικών 
στοιχείων, άπό άδυναμίαν άνανεώσεώς των κα ί επαυξήσεώς των. Τό δέ 
κακόν είναι ότι δέν μάς λείπουν μόνον οί στρατηγοί. Μ άς λείπουν οί 
άξιωματικοί, μάς λείπουν κα ί οί ύπαξιωματικοί, μάς λείπουν κ α ί οί έξει- 
δικευμένοι όπλίται.

Πώς θά συγχροτήσωμεν τήν νέαν παραγωγικήν στρατιάν πού μάς  
χρειάζεται διά τήν μεγάλην άνά τόν εύρύτερον οικονομικόν χώρον συνεκ- 
στρατείαν; Έχ τών ένόντων χαί αύτοχαβδάλως. Ή  ήττα μας θά είναι 
σχεδόν βεβαία.

Άπό πολλών ετών κα ί πλειστάκις έχω κατά κόρον τονίσει άπό τού
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Βήματος τούτου δτι υποδομή τής υποδομής διά πάσαν άλλην άνορθωτι- 
κήν προσπάθειαν είναι ή Εθνική Παιδεία. ΊΟτι ή μόνη ασφαλής ύπερβε- 
βαίας έπιτυχίας έπένδυσις είναι ή Παιδεία. "Οτι άνευ ταχείας προσαρ
μογής τής Π αιδείας μας εις τάς απαιτήσεις τοΰ συγχρόνου τεχνοκρατι- 
κοΰ βίου, προσαρμογής άπαιτούσης βεβαίως πολλήν προσοχήν διά νά 
παραμείνη αλώβητος ή κλασική μας παράδοσις, θά ύποστώμεν μίαν ημέ
ραν ολέθριας ζημίας.

Ή  ήμερα αύτή έφθασεν. Κ α ί μάς ευρίσκει απαράσκευους! Καλοϋμεν 
τόν Λαόν είς συναγερμόν διά κρίσιμον παραγωγικήν μάχην ζωής ή θα
νάτου. Κ α ί τόν όδηγοΰμεν είς τά χαρακώ ματα άνεξόπλιστον, άνοργάνω- 
τον, άστελέχωτον, άνεπιμέλητον.

Κ α ί άν δλοι ο! άλλοι δροι πληρωθούν, πώς θά κινητοποιήσωμεν άπο- 
δοτικώς τό αδρανούν εργατικόν δυναμικόν μ ας; Λέγεται δτι έχομεν 
1.000.000 ανέργους. Ά ς  έχωμεν 500.000. Αυτοί διά νά χρησιμοποιη
θούν επωφελώς είς τήν σύντονον προσπάθειαν τής δσον ένεστι ταχυτέρας 
αύζήσεως τής παραγωγής μας κα ί τής δσον ένεστι μεγαλυτέρας βελτιώ- 
σεως τών προϊόντων μας κα ί τής δσον ένεστι σκοπιμωτέρας διακινήσεως 
τών αγαθών μας, πρέπει νά ενταχθούν είς ένα στέλεχος επιστημόνων, 
τεχνικών, επιχειρηματιών, εργοδηγών. Πόσον θέλετε νά είναι τό στέλε
χος αυτό; Τρία τοΐς εκατόν τής έργατικής δυνάμεως; Ιδού  αμέσως δτι 
μάς χρειάζεται στέλεχος 15.000 τουλάχιστον ανθρώπων, μορφωμένων, 
έξειδικευμένων, έμπνεομένων. Π ώ ς θά τό έχωμεν;

Κύριοι βουλευταί,
"Οταν είχα τήν τιμήν νά γίνω τό 1950 διά δευτέραν φοράν Υπουργός 

τής Παιδείας, άλλά διά πρώτην φοράν Κοινοβουλευτικός, τήν πρώτην 
μου άπό τού Βήματος τούτου ομιλίαν ήρχισα μ έ τήν φράσιν: “ Ή  Π αι
δεία μας νοσεί”. Παρήλθον έκτοτε 12 ολόκληρα έτη κ α ί ή Π αιδεία μας  
εξακολουθεί νά νοσή. Δέν τό λέγω μόνον εγώ. Τό λέγουν πολλοί επαΐο- 
ντες. Π αρακαλώ νά μήν παρεξηγηθώ διά τό τρίς.,.έξαμαρτεΐν.

Π. Παπαληγούρας (Τ π . Συντον.). Κύριε συνάδελφε, τό υποστηρίζει 
καί ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κα ί ό κ. Υπουργός τής Παιδείας 
καί ό Υπουργός τού Συντονισμού, δέν δύναται ν ’ άμφισβητηθή, δτι ή 
Π αιδεία νοσεί. "Οταν δηλοϊ ό Υπουργός τής Παιδείας, δτι υπάρχουν τό
σα κενά είς τήν Δημοτικήν Έκπαίδευσιν, τόσα είς τήν Μέσην Εκπαίδευ
α ιν κ α ί τόσα είς τάς Άνωτάτας Σ χολάς κα ί οΰτω κ α θ ’ εξής δταν ό ίδιος 
ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, άναγκαζόμενος διά λόγους γνωστούς νά 
κλιμακώση τό πρόγραμμα τής πληρώσεως αυτών τών θέσεων, τί άλλο 
λέγει ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ή οίοσδήποτε άλλος έξ  ημών εί μή
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ότι ή Π αιδεία νοσεί; Θέμα δέν εϊναι νά διαπιστώσωμεν έάν ή Π αιδεία  
νοσή, άλλά έάν έλήφθησαν χα ί πότε έλήφθησαν μέτρα τείνοντα πρός 
έχσυγχρονισμόν τής Ελληνικής Παιδείας, πρός έξυγίανσιν τοϋ υφισταμέ
νου καθεστώτος. Κανείς δέν αμφισβητεί δτι ή Π αιδεία νοσεί, οΰτε δτι 
πρέπει νά κάμωμε κολοσσιαίας έπενδύσεις διά νά άποχτήσωμεν τά προ
βλήματα τής τεχνικής παιδείας.

Δέν ήμπορείτε δέ νά αμφισβητήσετε δτι κ α τ ’ έξοχήν τό πρόβλημα τής 
Π αιδείας δέν εϊναι έξ  έκείνων τά όποια λύονται εις διάστημα δέκα  ετών.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Κύριε Υπουργέ, μ έ διακόφατε προτού τελει
ώσω τούς συλλογισμούς μου, δέν μέ άφίσατε νά δώσω τούς αριθμούς 
καί νά αποδείξω κατά πόσον πράγματι ή υπεύθυνος Κυβέρνησις, ή όποία 
κυβερνά τήν χώραν έπί έξ  έτη έλαβε τά προσήκοντα μέτρα διά τήν Π αι
δείαν. Εϊδον σήμερον δτι τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον έδωσε κάποιο ανύ
παρκτον μετάλλων εις τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως διά τάς υπη
ρεσίας του πρός τό Πανεπιστήμιον. Ά ρ α  ή Άνωτάτη μας Π αιδεία έχει 
φθάσει εις ένα υφηλόν σημείον. Ή μην παρών κατά τήν ομιλίαν τού τέ
ως πρυτάνεως τού Πανεπιστημίου, ό όποιος αφού άνέφερε δεκάκις τό 
όνομα τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, ώς πράττει τό 
ραδιόφωνον, είς τό τέλος νά εΰχαριστήση ιδιαιτέρως τόν κ. Καραμανλήν 
δ ι’ δσα έπραξεν υπέρ τού Πανεπιστημίου. Ταύτα δέ, εϊναι ώς γνωστόν, 
τά οικόπεδα τοΰ δημοσίου τά όποια ήσαν άχρησιμοποίητα κα ί τά όποια 
διέθεσε διά τό Πανεπιστήμιον. Κ α ί έπιστέγασμα δλων αυτών εϊναι, δτι 
συμπεραίνει ό Ελληνικός λαός, δτι ή άνωτάτη Π αιδεία δέν άνθεΐ κ α ί δέν 
άκμάζει χαί δτι δέν εΰρίσχεται είς τήν κορυφήν τής τελειότητάς της.

Π. Παπαληγούρας (Τ π . Συντον.). Κύριε συνάδελφε, ιδού διατί δέν 
εϊναι σκόπιμον νά άναφέρωνται είς τήν αίθουσαν αυτήν, χαί μάλιστα συ- 
ζητουμένου έντελώς άσχέτου θέματος, θέματα άφορώντα άνωτάτους 
έκπαιδευτικούς λειτουργούς. Διότι ό κ. συνάδελφος διέχοφε -χ α ί  δέν τόν 
άδιχώ, άναλογιζόμενον τήν ίδικήν του σκοπ ιά- δέν τό άδιχώ. Έ χ ω  
άρκετήν πείραν πολιτικήν, ώστε νά άντιλαμβάνωμαι. Τόν κ. συνάδελ
φον, ό όποιος εϊναι Ακαδημαϊκός κα ί ήξεύρει πόσον τόν σέβομαι κα ί πό
σον τόν τιμώ, λίγο τόν άδικώ. Διότι, εϊναι άραγε σωστό τώρα, νά άρχί- 
σουμε συζήτησιν, έν τώ μέσω τών λεγομένων περί τής Κοινής Αγοράς, 
περί τού Πρυτάνεως ή Προπρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου; Εϊναι δυνατόν 
νά πιάσουμε κουβέντα διά τόν Πρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου κα ί είναι δυ
νατόν νά άξιολογηθούν αυτά τά  όποια είπατε έκ τού προχείρου; Καί, 
συμφέρει αυτήν τήν στιγμήν νά χάνουμε συζήτησιν; Αΰριο θά σηχωθή 
άλλος συνάδελφος χαί θά εϊπη διά τόν πρόεδρον τής Ακαδημίας, συζη-
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τουμένου, φερ’ είπεΐν, νομοσχεδίου περί τής Δ .Ε .Η . Τ ί θά γίνη; Δ ι ’ 
αυτό, θά ήθελον νά σάς παρακαλέσω -αντιλαμβάνομαι δτι ή παιδεία 
είναι σχετικότατο θέμα πρός την Κοινήν Α γοράν- νά μοϋ εΐπητε, τί θέ
σιν έχουν αί συγκεκριμέναι επικρίσεις κατά τοΰ κ. Πρυτάνεως τοΰ Πανε
πιστημίου, είς την άποφινήν συζήτησιν. Σάν θέλετε νά έλέγξωμεν τόν 
Πρύτανιν, νά υποβάλετε έπερώτησιν, διά νά πληροφορηθώμεν τ ί εΐπεν ό 
κ. Πρύτανις κ α ί τί λέγει ό αρμόδιος Υπουργός. Ά λλά είναι δυνατόν κο
τζάμ Πρύτανιν, νά τόν άφήσωμεν άνυπεράσπιστον;

Ν. Μπακόπουλος. Ν ά τόν ύπερασπίσωμεν δσον πρέπει κα ί νά τόν 
έλέγξωμεν δπου πρέπει.

Π. Παπαληγούρας (Τ π . Συντον.) Δέν είμαι έτοιμος νά συζητήσωμεν 
περί πάντων τών θεμάτων. Έ άν ό κ. συνάδελφος μάς έλεγεν, δτι τό τά
δε μάθημα δέν διδάσκεται καλώς, τ ί νά τοΰ έλεγον;

Ν. Ίντζές. Έ χομεν δικαίωμα νά κάμνωμεν κρίσεις έπ ί τού λόγου 
τού Πρυτάνεως.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας. Πέραν δλων αυτών, ας ίδωμεν τί αναφέρει 
είς τό τελευταίον βιβλίον του, ό κ. έπί τής Π αιδείας Υπουργός, σχε- 
τικώς μ έ τό θέμα τής έκπαιδεύσεως.

Τό λέγει κα ί ό νόν αξιότιμος Υπουργός τής Παιδείας.
Γράφει ό κ. Κασιμάτης είς τήν σελίδα 309 τοΰ τελευταίου βιβλίου 

του: “...Θ ά  έπρεπε νά λεχθή διά μίαν ακόμη φοράν, δτι δέν νοσεί μόνον 
ή οικονομική μ ας Παιδεία, άλλ ’ δλη ή Π αιδεία έν γένει, ή Π αιδεία μέ  
κεφαλαΐον “Π ”, είς τόν τόπον μ α ς ”,

Κ α ί κατωτέρω (σελίς 310):
“ Ή  νόσος είναι λοιπόν βαθύτερη κα ί γενικότερη. Κ α ί κινδυνεύει νά 

γίνη α θ ε ρ ά π ε υ τ η . Διότι μ έ τάς διαφόρους έπιτροπάς Π αιδείας κα ί 
τήν α π ό π ε ι ρ α ν  ένισχύσεως τής τεχνικής έκπαιδεύσεως, δέν έγινε 
σπουδαία πρόοδος”.

Κ α ί πιό παρακάτω (σελ. 315) γράφει:
“Είς τήν Ελλάδα, άντιθέτως (πρός άλλας Χωράς), ούδεμία σοβαρά 

μεταρρύθμισις (τής Παιδείας) παρετηρήθη ”.
Απόπειραν, κα ί απόπειραν μάλιστα μή σοβαράν, ένισχύσεως τής τε

χνικής έκπαιδεύσεως, έχαρακτήριζεν πέρυσι ό κ. Κασιμάτης τήν διατυ- 
μπανισθεϊσαν τότε, ώς μεγάλην μεταρρύθμισιν.

Έ ξ  ίσου αυστηρός, ό νΰν αξιότιμος κ. Υπουργός τού Συντονισμού, 
είχε τότε άποφανθή, δτι “ούδείς είς τήν Ε λλάδα άντελήφθη δτι έλαβε 
χωράν μεταρρύθμισις!”

Ούδείς τό άντελήφθη!...
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Ένώ μεταρρύθμισις σημαίνει βρασμός, οργασμός, χοχλασμός, σει
σμός, άναποδογυρισμός, έπανυφωμός. Κ α ί ίγώ , αύτά είχα άπό τής θε- 
σεως ταύτης τονίσει, ότι α ί μεταρρυθμίσεις απαιτούν δημιουργικόν οργα
σμόν, απαιτούν σπέρμα ζωντανόν κα ί δέν γίνονται ποτέ μ έ τεχνητήν γο- 
νιμοποίησιν.

Μέχρι σήμερον, κύριοι βουλευταί, ούδέν σχεδόν νέον παραγωγόν άπέ- 
δωσεν ή δήθεν μεταρρύθμισις, ή δήθεν στροφή πρός τήν τεχνικήν έκπαί- 
δευσιν. Απλώς χαί μόνον μετεφέρθη ή Υπηρεσία τής Επαγγελματικής 
Έκπαιδεύσεως άπό τό Ύπουργεΐον Βιομηχανίας εις τό Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας, συναποκομίζουσα χαί όλες τίς σκουριές της. Έτέθη έπί κε
φαλής επιστήμων άξιόλογος, ό όποιος όμως, διδάσκων χαί άσχών τήν 
στατικήν, στατιχώς διευθύνει, όταν εύκαιρη πρός τούτο, κα ί τήν νέαν 
Ύπηρεσίαν. Ύπηρεσίαν... έξορμήσεως!

Λυπούμαι άλλά είμαι υποχρεωμένος νά ένδιατρίφω ολίγον περισσότε
ρον είς τό θέμα τούτο: Ά πό 3ετίας, άφ ’ ής ύπήχθη ή Επαγγελματική  
Έκπαίδευσις είς τό Ύπουργεΐον Π αιδείας ούδεμία σοβαρά μέριμνα έλή- 
φθη διά τήν όργάνωσιν αυτής ταύτης τής Γεν. Διευθύνσεως άλλά χαί 
τής εχπληρώσεως τοΰ γενιχωτέρου προγράμματος τής Επαγγελματικής 
Έκπαιδεύσεως διά τής όργανώσεως χαί λειτουργίας τεχνικών κα ί επαγ
γελματικών σχολών.

Πέραν τής ίδρύσεως κα ί υποτυπώδους λειτουργίας τών δύο Σχολών  
Υπομηχανικών κα ί 12 Σχολών Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών, έξακο- 
λουθεΐ ύφισταμένη ή αυτή κατάστασις ήτις έχράτει πρό τής ίνοποιήσεως 
τής Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.

Εξακολουθούν δηλονότι νά λειτουργούν ίδιωτιχαί έπαγγελματιχαί 
Σ χολαί κα ί ούδεμία όργάνωσις έγινε κα ί δι ’ αύτάς.

Είδικώς διά τάς 'ιδρυθείσας Δημοσίας Σχολάς όχι μόνον διδακτήρια 
δέν άνηγέρθησαν άλλ ’ οΰτε οικόπεδα είσέτι εξευρέθησαν.

Ό  τεχνικός εξοπλισμός, ό όποιος είναι άπαραίτητος διά τήν τεχνικήν 
κατάρτισιν τών φοιτώντων, είναι άνύπαρκτος. Διδακτικόν προσωπικόν 
δέν εξευρέθη, άλλ ’ οΰτε κα ί όργανικαί θέσεις έχουν ιδρυθή.

Σημειοΰται ενδεικτικώς, ότι άναλυτιχά προγράμματα τών Σχολών  
αύτών δέν έχουν εκδοθή υπό τού αρμοδίου Υπουργείου. Ένώ άνηγγέλθη 
ότι θά έφαρμοσθούν προγράμματα άπό τής ενάρξεως τού τρέχοντος 
έτους, αί Σχολαί, καίτοι εύρισχόμεθα είς τό μέσον τοΰ σχολικού έτους, 
δέν έλαβον τά προγράμματα ταύτα κα ί εφαρμόζουν προγράμματα διδα
σκαλίας κατά βούλησιν.

Ή  διδασκαλία διενεργεΐται υπό Καθηγητών Γυμνασίων μ έ  ώριαίαν
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άποζημίωσιν χαί υπομηχανικών ή άλλων τεχνικών υπαλλήλων τών Νο
μαρχιών, οί όποιοι χρησιμοποιούνται μετά τό πέρας τής εργασίας των 
είς ώρας ακαταλλήλους διά τήν λειτουργίαν σχολείων.

Γενικώτερον ενώ σπαταλώνται διά τήν λειτουργίαν τών ελάχιστων 
ίδρυθεισών Σχολών μεγάλα χρηματικά ποσά, άνευ ουδενός προγράμμα
τος, δέν δύναται νά λεχθή δτι ή τεχνική έκπαίδευσις έβελτιώθη.

Ύπό τοΰ αρμοδίου Υπουργείου δέν έλήφθησαν μέχρι σήμερον μέτρα 
διά τόν καθορισμόν τών επαγγελματικών προσόντων τών αποφοίτων τών 
τεχνικών κ α ί επαγγελματικών σχολών, εις τρόπον ώστε κ α ί οί άποφοι- 
τοΰντες ν’ ανησυχούν διά τήν επαγγελματικήν των σταδιοδρομίαν κ α ί ή 
Πολιτεία νά στερήται τής χρησιμοποιήσεως τής είδικεύσεώς των.

Δ ιά νά είμαι ακριβής κα ί αντικειμενικός θά ήθελα νά θέσω ενώπιον 
τής Βουλής συγκεκριμμένα στοιχεία διά τήν κίνησιν τής Επαγγελμα
τικής Έκπαιδεύσεως:

-Σ χολή  Υπομηχανικών Αθηνών Μ αθηταί 450 
-Σ χολή  Υπομηχανικών Θεσ/νίκης » 270
-Δημόσιαι Μέσαι Τεχνικαί Σ χολαί 
ήσαν 8 έγιναν δώδεκα:
Κορίνθου
Τριπόλεως
Κ αλαμάτας
Πατρών
Άγρινίου
Ίωαννίνων
Κοζάνης
Κ αβάλλας
Άλεξανδρουπόλεως
Σερρών, Χαλκίδος κα ί Ρόδου

Σύνολον μαθητών 3000
-Ίδ ιω τικ α ί Τεχνικαί Σ χολαί 170

Σύνολον μαθητών 30.000
Δαπάναι
Δ ιά τήν λειτουργίαν τών Δημ. Σχολών δρχ. 18.000.000
Δ ιά επιχορηγήσεις Ιδιωτικών Σχολών » 12.000.000
Δ ιά ανεγέρσεις διδακτηρίων Δημ. Σχολών » 40.000.000
Δ ιά δανειοδοτήσεις Ιδιωτικών Σχολών » 3.000.000
Έννοητέον δτι ή ουσία απέχει είς τήν πραγματικότητα πολύ άπό εκεί

νην πού παρουσιάζουν οί τύποι κα ί οί αριθμοί. Τό νά άναγράφωνται πι
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στώσεις, αί όποϊαι έν τελεί δέν χορηγούνται, χ α ί τό νά έξοδεύωνται χρή
ματα χωρίς νά πιάνουν τόπο, αυτά δέν αποτελούν πραγματικήν δημιουρ
γίαν καί πρόοδον.

Δ ιά νά αποδείξω πόσον κακή διάθεσις τών χρημάτων γίνεται, θά σάς 
αναφέρω ότι πέρυσι τό Ύπουργεϊον Συντονισμού ήρνήθη τήν χορήγησιν 
πιστώσεως είς τό Τεχνολογικόν Ίνστιτούτον Αθηνών, τού οποίου, ώς 
γνωστόν, αί Σ χολαί είναι πολύ άνωτέρας στάθμης, οί δέ φοιτηταί ίσοι 
είς αριθμόν, αν μή περισσότεροι πρός τούς φοιτητάς όλων τών άλλων 
ίσοβάθμων σχολών συνολικώς. Σημειωτέον ότι τό Ίνστιτούτον τούτο όχι 
μόνον ίδρυσε ευθύς έξ  αρχής εύρέα κ α ί ώ ραϊα διδακτήρια, έξωπλισμένα 
μ έ όλας τάς χρηζούσας έγκαταστάσεις, άλλά κ α ί οίκόπεδον έτοιμον είχε 
νά οίκοδομήση νέον διδαχτήριον έάν τού έχορηγεΐτο τό έγκριθέν ύπό τού 
Υπουργείου Π αιδείας κα ί άπορριφθέν ύπό τού Υπουργείου Συντονισμού 
δάνειον.

Είς τήν Επαγγελματικήν Έχπαίδευσιν θά έπρεπε νά έπιστρατευθοΰν, 
κύριοι βουλευταί, ευθύς έξ  αρχής, τριάντα, σαράντα νέοι έπιστήμονες, 
γεμάτοι ζωήν, πνοήν, παλμόν, πίστιν, ένθουσιασμόν κα ί νά θερμουργή- 
σουν, νά δημιουργήσουν, νά πλαστουργήσουν.

Θά μού πήτε: Πού νά βρούμε τούς δημιουργικούς έπιστήμονας; Μά 
τότε γιατί έχομε τήν Άνωτάτη μας Π αιδεία; Γ ια τ ί δέν τήν ένισχύουμε 
περισσότερο; Γ ιατ ί δέν ανοίγουμε πλατύτερα τίς κλειστές πύλες της; 
Γ ιατ ί δέν πλουτίζομε τά έργαστήριά της μ έ όργανα; Γ ιατ ί δέν οίστρηλα- 
τούμε τόν Καθηγητή; Γ ια τ ί δέν ένθουσιάζομεν τό φοιτητή;

Χρόνια κα ί χρόνια τά φωνάζομε όλα αυτά όλοι όσοι ένδιαφερόμεθα 
είλικρινά γιά τήν Παιδεία. Κ α ί πρώτος ό πρώτος Οικονομικός Σύμβου
λος τής Κυβερνήσεως Καθηγητής χ. Ζολώτας. “Κινητοποίησις καί 
έχσυγχρονισμός τής Άνωτάτης Π αιδείας” είναι άπό καιρό τό σύνθημά 
του. Άλλά ποιός ακούει;

Ή  Κυβέρνησις σας, κύριοι, μέ τό μακάριον ματεριαλιστικό πνεύμα 
πού τήν διέπει, προσπαθεί νά μάς πείση ότι παραδεισιακή ευημερία β α
σιλεύει άνά τήν Ελλάδα. Κ α ί ας τήν χειμάζει ή αμορφωσιά. Κ α ί ας τήν 
μαραζώνει ό προστατευτισμός κα ί μεταπρατισμός. Κ α ί ας τήν έξαθλιώνει 
ή ανεργία. Κ α ί ας τήν άφαιματώνει ή μετανάστευσις. Κ α ί ας τήν έξα- 
ντλεΐ ή αΰξησις τού κόστους παραγωγής κα ί τού κόστους τής ζωής. Κ α ί  
ας λιμοκτονούν οί Δημόσιοι ύπάλληλοι μ έ τούς παγωμένους μισθούς πεί- 
νης. Κ α ί ας αύξάνωνται πάντοτε τά Δημόσια *Εσοδα μόνον άπό νέας 
φορολογίας κα ί ποτέ σχεδόν άπό νέαν αυξησιν τής παραγωγής. Κ α ί ας  
γίνεται όλονέν άνισώτερη ή κατανομή τού έθνικού εισοδήματος. Κ α ί ας
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καθιερώνεται όλονέν παγιώτερος ό άδικος, ό αντικοινωνικός κανών τού 
νά γίνωνται οί πλούσιοι πλουσιώτεροι κα ί οί πτωχοί πτωχότεροι. "Αν 
αυτά όλα συνιστούν παράδεισον, δέν ξέρω τί άλλο μπορεί νά είναι ή κό- 
λασις.

Ή  αναπροσαρμογή τής νοοτροπίας, πού όρθώς ζητεί ό κ. Υπουργός 
τοΰ Συντονισμού, έχει πολλά, πάρα πολλά, πράγματα νά άναπροσαρ- 
μόση. Π αρά τάς άνεγνωρισμένας ικανότητάς του, κα ί παρά τάς ειλικρι
νείς μας πρός τό πρόσωπόν του εύχάς διά την επιτυχίαν τοΰ έργου του, 
πολύ φοβούμεθα ότι θά δυσκολευθή σκληρότατα είς τήν πορείαν του...

Θά ήτο ίσως περιττή πρός αυτόν ή συμβουλή μας ότι ό πρώτος αντι
κειμενικός σκοπός τής έξορμήσεως, τό πρώτον στάδιον τής προπαρα- 
σκευής μας πρέπει νά είναι ή Παιδεία. "Αν δέν θεμελιώσωμεν αυτήν ώς 
αφετηρίαν δύσκολα, πολύ δύσκολα θά φθάσωμεν είς τέρμα αίσιον. Έν 
αρχή είναι ή Παιδεία. Ή  θεωρία του τό γνωρίζει, ή εμπειρία του τό βε
βαιώνει. Ή  Υπουργία του άς τό πραγματοποιήση.

Ευτυχώς ευρίσκει συνεργάτην του είς τό Ύπουργεϊον τής Π αιδείας  
πολιτικόν άνδρα κα ί μορφωμένον κ α ί έμπειρον κα ί ρέκτην κα ί δυναμικόν. 
Διότι, κ α τ ’ ευτυχή πράγματι συγκυρίαν ό κ. Κασιμάτης έχει όλα τά 
προσόντα τού Υπουργού τής Παιδείας, πού αυτός ό ίδιος απαριθμεί είς 
τό βιβλίον του (σελίς 303) πλήν ενός τυπικού, τό όποιον κ αθ ’ ημάς δέν 
είναι άπαραίτητον. Κ α ί δέν απαριθμεί μόνον τά προσόντα τοΰ ιδανικού 
Υπουργού, απαριθμεί κα ί πολλά σωστικά μέτρα πρός εκσυγχρονιστικήν 
άνανέωσιν τής Παιδείας.

Παρέχομεν όλην τήν άπαιτουμένην πίστωσιν χρόνου διά νά τεθούν είς 
πραγματοποίησιν τά μέτρα ταύτα. Βραχυπρόθεσμος πάντως θά είναι ή 
προθεσμία, διότι ή φύσις τών πραγμάτων τό επιβάλλει. Ή  τεχνική μας  
άνωριμότης δέν επιδέχεται μακροχρόνιον παράτασιν.

Έξυπακούεται ώς απαραίτητος προϋπόθεσις ή γενναία αΰξησις τού 
υπέρ τής Π αιδείας ποσοστού τών δημοσίων δαπανών.

Διότι τό ποσοστόν τούτο εξακολουθεί νά είναι άπαραδέκτως χαμηλόν. 
Κ α ί θά παρακαλούσα μάλιστα τόν κ. Υπουργόν τού Συντονισμού νά τό 
προσδιορίση επακριβώς εάν έχη πρόχειρον τόν αριθμόν. Τ ί ποσοστόν τού 
Προϋπολογισμού μας θά έξοδεύσωμεν έφέτος διά τήν Έκπαίδευσιν;

Ελπίζω, ότι σημαντικώς θά βελτιωθή κατά τά προσεχή έτη ή μορ
φωτική μας κατάστασις άπό τήν παραγωγικήν στράτευσιν κ α ί τών φοι
τητών μας τού Εξωτερικού. "Ετσι τά οκτώ περίπου εκατομμύρια δολλά
ρια, πού δαπανώνται κ α τ ’ έτος (κατά τούς λογαριασμούς τής Τραπέζης 
τής Ε λλάδος επτά -δαπανώ νται όμως κα ί άλλα έξ  ίδίου συναλλάγμα
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τος) δέν θά πάνε χαμένα διά την έθνιχήν οικονομίαν.
Καί δέν είναι ολίγοι, δπως ξέρετε, οί σπουδασταί μας τού Εξωτερι

κού.
Άπό ένα πίνακα πού έχω ύπ’ όφιν: βλέπω, δτι είναι 7.275 ίδιώται 

σπουδασταί, 624 μετεκπαιδευόμενοι υπάλληλοι, 170 τού Ι .Κ .Υ . χαί 
άλλοι 729 ελεύθεροι, καλλιτεχνικών μάλλον σπουδών. Σύνολον 8.798.

Αριθμός καθόλου ευκαταφρόνητος άν δλοι αυτοί περατώσουν εύδοκί- 
μως τάς σπουδάς των χαί ίπανέλθουν νά έργασθούν στην Πατρίδα. Οί 
καλλίτεροι, δυστυχώς, παραμένουν στό εξωτερικό, δπου ή επιστημονική 
των έφεσις καί δράσις ικανοποιούνται πληρέστερον. "Ολοι δμως -ιδίως 
οί τεχνικοί- πρέπει νά σπεύσουν τώρα εδώ εις τό προσκλητήριον τής 
Πατρίδος!...

Μολονότι ούδεμία χαθοδήγησις, χατεύθυνσις καί έπίβλεφις ασκείται, 
ευτύχημα είναι δτι πολλοί εκ τών σπουδαστών τούτων φοιτούν είς σχο
λάς θετικών επιστημών καί είς σχολάς τεχνικάς, άκολουθούντες άφ’ 
εαυτών τό πνεύμα τής εποχής.

Ά ν  δέν κουράζω τήν Βουλήν, θά δώσω μερικά στοιχεία διότι αξίζει 
νά έπισύρη τό ενδιαφέρον μας τό θέμα:

Κατά χώρας οί έξ ιδίων σπουδάζοντες φοιτηταί κατανέμονται ώς
έξης:

Αγγλία 166
Αυστρία 2.124
Βέλγιον 33
Γαλλία 139
Γερμανία 2.659
Ελβετία 226
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 401
Ιταλία 1.263
Ά λλαι Χώραι 264

Σύνολον 7.275

Κ α τ’ ειδικότητας δέ ώς εξής:
Αρχιτέκτονες 498
Γεωπόνοι 109
Ιατροί 1 .212
Κτηνίατροι 251
Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι 2.356
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Ναυπηγοί 124
Όδοντίατροι 142
Οικονομολόγοι 243
Πολιτικοί Μηχανικοί 1.057
Υδροδυναμικοί 143
Φυσικοί 170
Χημικοί 166

Σύνολον 6.471

Καθώς βλέπετε, υπερτερούν κατά πολύ οί μορφούμενοι είς πρακτικάς 
έπιστήμας. Τούτο είναι παρήγορον και αποτελεί αχτίδας ελπίδων διά 
την άρτίαν συγχρότησιν τού στελέχους τής τεχνικής μας αναπροσαρ
μογής κατά τά προσεχή έτη.

Κύριοι βουλευταί,
*Εστω καί κατά σχήμα πλεονασμού, θά ήθελα νά τελειώσω μέ την 

έπανάληφιν τής έκκλήσεώς μου ύπέρ τού εκσυγχρονισμού τής Εθνικής 
Παιδείας.

Ελπίζω δτι θά ίκανοποιηθήτε περισσότερον εάν, αντί άλλου επιλόγου, 
ενθυμηθώ ενα συλλογικής εμπτνεύσεως κείμενον, πού έχω είς χεΐρας μου. 
Είναι κείμενον ήγγυημένης άντικειμενικότητος καί λέγει τά εξής:

“ Ή  Παιδεία αποτελεί, κατ’ εξοχήν είς την σημερινήν εποχήν, τόν 
ηθικόν σκοπόν καί τήν θεμελιώδη δικαίωσιν τής Πολιτείας, καί μάλιστα 
τής Ελληνικής. Αποτελεί ακόμη τό σημαντιχώτερον ύπόβαθρον τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής Χώρας. Ή  εκπαιδευτική μεταρρύθμισις πρέ
πει νά θεωρηθή ώς τό χυριώτερον έργον οικονομικής υποδομής, άνευ τής 
πραγματοποιήαεως τού οποίου, οίονδήποτε πρόγραμμα άναπτύξεως θ’ 
άποδειχθή είς τήν εφαρμογήν του άνέφικτον.

Ό  εκσυγχρονισμός καί ή εκλαΐκευσις δμως τής έκπαιδεύσεως, έχουν 
ώς πρώτην πρακτικήν προϋπόθεσιν τήν σημαντικήν αΰξησιν τού αφιερω
μένου είς τήν παιδείαν ποσοστού τής δημοσίας δαπάνης. "Αν δέν απο
κτήσουν οί δημόσιοι άνδρες -κ α ί μάλιστα οί άσκούντες τήν οικονομικήν 
πολιτικήν- πραγματικήν συναίσθησιν τής παραγωγιχότητος τών δα
πανών τής έκπαιδεύσεως, δέν πρόκειται ουτε παιδείαν άνταποχρινομένην 
πρός τήν ανθρωπιστικήν παράδοσιν τού Έθνους, άλλά ουτε χαί οικονο
μίαν έχσυγχρονισμένην ν’ άποκτήση ποτέ ή Ελλάς. Ή  έπιπολαία καί 
άπνους κυβερνητική προσπάθεια τοΰ παρελθόντος έτους δέν αποτελεί, βε
βαίως, έκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν. Ούδείς άντελήφθη δτι έσημειώθη
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οίαδήποτε είς τήν έχπαίδευσιν μεταβολή. Ή  εκπαιδευτική μεταρρύθμισις 
χρειάζεται υλικά μέσα, εμπεριστατωμένου πρόγραμμα καί, προπάντων, 
πνοήν.

Έχει, ευτυχώς, ή Ελλάς έκπαιδευτικους λειτουργούς μέ πίστιν καί 
μέ κατάρτισιν. Μία γενναία εκπαιδευτική μεταρρύθμισις θά έξύφωνε τό 
ηθικόν καί θά έπολλαπλασίαζε τήν άπόδοσίν των. Έλειφεν δμως ό πο
λιτισμός έμπνευστής τής εκπαιδευτικής μας άναγεννήσεως”.

Εύχομαι νά έξευρεθή ό έλλείπων πολιτικός έμπνευστής. Διότι έχομεν 
δντως -καί υπέρ πάν άλλο ίσως- έχομεν ανάγκην πνοής. Ή  οικονομική 
μας άνάπτυζις, εντός καί εκτός τής Κοινής Αγοράς, ουδέποτε θά 
εύοδωθή έάν δέν άποκτήση καί ηθικόν καί πνευματικόν περιεχόμενον. 
Τούτο δμως άπό μίαν μόνον πηγήν αντλείται: Άπό τήν γνησίαν δημι
ουργικήν πνοήν, τής οποίας δυστυχώς στερείται ή παρούσα Κυβέρνησις 
(Χειροκροτήματα)».



1963
Έκφραση δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση





Έκφραση δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση

Στήν 85η Συνεδρίαση τής 3ης Μαΐου 196380 εβδομήντα οκτώ βου
λευτές τής Ένώσεως Κέντρου, μεταξύ τών οποίων καί ό Βουλευτής 
Αίτωλ/νίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, υπέβαλαν στόν Πρόεδρο τής 
Βουλής πρόταση δυσπιστίας γιά τήν Κυβέρνηση.

Μεταξύ τών άλλων ή πρόταση έλεγε δτι ή παραμονή τής Κυβερνήσε
ως στήν άρχή αποτελεί έθνικό κίνδυνο τόσο γιά τήν παραβίαση τοΰ Πο
λιτεύματος, δσο καί γιά τήν έν γένει έξωτερική, εσωτερική, οικονομική 
καί κοινωνική πολιτική της.

Ή  πρόταση έγινε δεκτή άπό τόν Πρόεδρο τής Βουλής καί σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 78 τοΰ Συντάγματος είσήχθη πρός συζήτηση έντός τοΰ 
48ώρου, δηλαδή τή Δευτέρα 6 Μαΐου 1963.

Άπό τόν ενδελεχή έλεγχο τών Πρακτικών προκύπτει δτι ό Νόβας δέν 
έλαβε μέρος στή συζήτηση.

8 0 . α) Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση 8 5 /3 - 5 -1 9 6 3 ,  σελ. 3 6 8 , 3 7 1 -7 2 .
β) Έφ. Συζητήσεων, σελ. 5 9 3 -5 9 7 . Ή  συζήτηση δυσπιστίας καταχωρήθηκε στίς 

Συνεδριάσεις άπό 8 6 /6 -5 -1 9 6 3 , μέχρι 9 0 /1 0 -5 -1 9 6 3  στίς σελίδες τών Πρακτικών





1964
1) Εκλέγεται πρόεδρος τής Βουλής στήν Α' Σύνοδο Βουλής

2) Προεδρικός λόγος

3) Νεκρολογία Βασιλιά Παύλου

4) Όρκωμοσία Βασιλιά Κωνσταντίνου

5) Νεκρολογία Σοφ. Βενιζέλου

6) Βαρυσήμαντες ανακοινώσεις ώς Πρόεδρος Βουλής 

7) Σύσταση Υπηρεσίας «ΠΟΘΕΝ Ε Σ Χ Ε Σ »

8) Επανεκλέγεται Πρόεδρος τής Βουλής στή Β' Σύνοδο τοΰ

1 9 6 4  

9) Προεδρικός λόγος 

α) Ευχαριστίες 

β) Ιστορική έπέτειος 

γ) Κοινοβουλευτικός άπολογισμός Α' Συνόδου 

10) Κατάθεση προϋπολογισμού





Στήν Α' Σύνοδο τοϋ 1 9 6 4  ό Νόβας εκλέγεται Πρόεδρος 
Βουλής

Στήν Α' Σύνοδο τοϋ έτους 1964, ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας υποδεί
χθηκε άπό τήν "Ενωση Κέντρου, ή όποία κέρδισε τίς εκλογές τοΰ Φ ε
βρουάριου 1964, ώς Πρόεδρος Βουλής. Έ τ σ ι στήν πρώτη Συνεδρίαση 
τής 19ης Μαρτίου 196481 δπου έγινε μυστική ψηφοφορία, ό Νόβας συ
γκέντρωσε 166 ψήφους82.

Συνεπώς, σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση τοΰ προσωρινού Προέδρου Α. 
Πετραλιά, τακτικός Πρόεδρος τής Βουλής γιά τήν Α' Σύνοδο τής Η' πε
ριόδου έκλέχθηκε ό Γ . Άθανασιάδης-Νόβας.

«Ό εκλεγείς τακτικός Πρόεδρος, Βουλευτής Αίτωλ/νίας κ. Γεώργιος 
Άθανασιάδης-Νόβας, άνερχόμενος υπό τά ζωηρά καί παρατεταμένα χει
ροκροτήματα, καταλαμβάνει τήν Προεδρικήν έδραν καί έκφωνεΐ τόν κά
τωθι λόγον»83.

Προεδρικός λόγος

«Βαθύτατα αισθάνομαι, κύριοι συνάδελφοι, καί την μεγάλην τιμήν, 
πού μού απονέμετε καί τήν βαρεΐαν ευθύνην πού επωμίζομαι διά τής 
έκλογής μου ώς Προέδρου τοΰ Σώματος. Δίδω τήν ΰπόσχεσιν, δτι θά 
καταβάλλω πάσαν δυνατήν επιμέλειαν καί μέριμναν ΐνα δικαιώσω τήν 
έμπιστοσύνην σας, διά τήν οποίαν σάς είμαι είλικρινώς ευγνώμων.

Όφείλω έπί πλέον νά παράσχω τήν ρητήν διαβεβαίωσιν, δτι έπί τής 
έδρας ταύτης θά είμαι αδέσμευτος καί ανεπηρέαστος, άφοσιωμένος 
αύστηρώς εις τήν πιστήν έφαρμογήν τοΰ Κανονισμού καί τών άγράφων 
τής κοινοβουλευτικής παραδόσεως κανόνων, μέ άκριβοδικαίαν πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν ισότητα καί άμεροληφίαν.

8 1 . Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 4 8 6 .
8 2 . Στήν ψηφοφορία δέν έλαβε μέρος ή άξιωματική άντιπολίτευση (Ε Ρ Ε).
8 3 . α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 3  καί 9 . 

β) Έφ. Συζητήσεων, σελ. 3  και 10.
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Κύριοι βουλευταί, έάν, δπως είναι φυσικόν, ή αρμονική μέ τήν λαο- 
πρόβλητον Κυβέρνησιν τής Χώρας συνεργασία αποτελεί άναγκαίαν προϋ- 
πόθεσιν τής γονίμου ένασκήσεως τών καθηκόντων μου, άλλο τόσο άνα
γκαίαν θεωρώ καί τήν Ιδικήν σας, δλων, ειλικρινή συμπαράστασιν πρός 
εύόδωσιν τής κοινής μας αποστολής. Μόνο μέ τήν εποικοδομητικήν συμ
βολήν καί τόν καλόπιστου έλεγχον τής Άντιπολιτεύσεως τό δημιουργικόν 
έργον τής Κυβερνήσεως τελειοΰται άρτίως καί θεμελιοϋται βιωσίμως. 
Αποτελεί τούτο παλαιόν αλήθειαν, ή όποία προσλαμβάνει ηύξημένην διά 
τήν τεχνοκρατικήν εποχήν μας ίσχύν. Δέν άναταράσσουν ίσως σήμερον 
τόν πολιτισμένου κόσμον νέα ρεύματα ιδεών, δσον νέα ρεύματα μεθόδων. 
Ή  σημασία τής πολιτικής Δημοκρατίας, στερεωμένη ασφαλώς επί αδιά
σειστου εδάφους, ΰφούται απαραβίαστος καί αναρριπίζεται ανενόχλητος 
ύπεράνω τής ρεούσης αίωνιότητος. Ή  φορά τής έξελίξεως άγει ολοταχώς 
πρός τήν κατάκτησιν καί όργάνωσιν τής Κοινωνικής καί Οικονομικής Δ η
μοκρατίας. Τόν περαιτέρω αγώνα διά τήν εξασφάλισιν δλων τών αγαθών 
τής πλήρους Δημοκρατίας υπέρ τού εργαζομένου λαού, εμπιστεύεται ήδη 
ή ανθρώπινη μοίρα υπέρ ποτέ καί άλλοτε είς τήν επιστήμην. Έκαρποφό- 
ρησαν αί Ιδέαι. Προσδοκάται νά καρποφορήσουν καί αί μέθοδοι. Ά ς  μή 
μάς διαφύγη τό νόημα καί τό πρόσταγμα τής ιστορικής καμπής. Είς τήν 
μακράν εύγενή παράδοσιν καί τοΰ ίδικοΰ μας Κοινοβουλίου άς ένσωματώ- 
σωμεν μέ όσην δημιουργικήν τόλμην χρειάζεται τά νέα ζωοποιό στοιχεία, 
πού προσφέρει τό παρόν, πού απαιτεί τό μέλλον.

Σημειώνω τό ευχάριστου γεγονός, δτι μέ τάς τελευταίας έκλογάς τού 
1963 καί τού 1964, άνενεώθη κατά τό έν τρίτον περίπου ή δύναμις τής 
Βουλής, έκλεγέντων 99 νέων βουλευτών.

Τούτο παρέχει προσθέτους ελπίδας ανανεωτικού σφρίγους.
Ή  άνάγκη τής άναπροσαρμογής καί τού εκσυγχρονισμού είναι κατά

δηλος άπό πάσης σκοπιάς. Τά ίδικά μας κύρια είς τήν αίθουσαν αυτήν 
καθήκοντα, τόσον τής Νομοθετικής εργασίας δσον καί τού Κοινοβουλευ
τικού ελέγχου, συγκροτούντα αιώνιας άξίας, δέν επιδέχονται μεταβολάς 
βαθυτέρας ουσίας. Έχουν δμως σήμερον άπαραίτητον άνάγκην λειτουρ
γικής άναρρυθμίσεως καί είς τόν οργανισμόν πού τά διέπει καί είς τόν 
μηχανισμόν πού τά κινεί. Θέλω νά πιστεύω, δτι θά συναινέση προθύμως 
ή Βουλή είς τήν άμεσον επιδίωξιν τροποποιήσεως τού Κανονισμού, πρός 
άναζωογόνησιν τού ρυθμού τών ίργασιών μας, συμφώνως άλλωστε καί 
μέ τήν προϋπάρχουσαν άπό τάς προγενεστέρας Βουλάς, ομοφωνίαν δλων 
τών πολιτικών Κομμάτων. Ά ν  ή όμοφωνία αυτη παρέμεινε μέχρι τούδε 
άκαρπος, θεωρώ ζήτημα φιλοτιμίας δι’ έμέ νά επισπευσθή ή πραγματο-
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ποίησις τού αντικειμένου της. Επικαλούμαι πρός τούτο την συνδρομήν 
πάντων υμών. Είμαι βέβαιος, δτι θά υιοθετήσετε καί ώς ίδικόν σας ζή
τημα φιλοτιμίας τήν άποκατάστασιν ομαλής, άπροσκόπτου, γοργής καί 
περισσότερον αποδοτικής λειτουργίας τόσον τής Όλομελείας τού Κοινο
βουλίου, δσον καί τών καθ’ έκαστα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Γνωρίζων καί τήν σχετικήν έπιθυμίαν τοΰ κυρίου Αρχηγού τής πλει- 
οφηφίας σκέπτομαι νά προτείνω, δπως είς τόν νέον Κανονισμόν προσδιο- 
ρισθή ώς ώρα ένάρξεως τών συνεδριάσεων ή πέμπτη καί ήμίσεια απο
γευματινή, άφιερωθή δέ μία καί ήμίσεια ώρα καθ’ εκάστην διά τήν συ- 
ζήτησιν τών αναφορών καί τών ερωτήσεων κατά σειράν διαδοχής τών 
προκαθωρισμένων δι’ εκάστην ημέραν αρμοδίων Υπουργείων. Θά έχουν 
μέ τόν τρόπον αυτόν οί κύριοι βουλευταί, δλην τήν άπαιτουμένην άνεσιν 
διά νά πραγματεύωνται εν εκτάσει τόσον τά γενικά, δσον καί τά μερι- 
κώτερα θέματα, ιδίως τών επαρχιών, πρός τά όποια προέχουσαν όφεί- 
λομεν νά έπιδείξωμεν στοργήν, διότι, πράγματι ή άνάπτυξις των πολύ 
απέχει άπό τού νά είναι ισόμετρος μέ τά μεγάλα αστικά κέντρα τής Χώ- 
ρας.

Μέχρι τής σχεδιαζομένης τροποποιήσεως ταύτης, θά ήδυνάμεθα άπό 
τούδε νά όρίσωμεν ώς έναρξιν τών τακτικών μας συνεδριάσεων τήν 6ην 
άπογευματινήν άκριβώς, μέ συνεχή άπασχόλησιν τουλάχιστον τεσσάρων 
ώρών ήμερησίως. Ύφίσταται άνάγκη έπιδείξεως επηυξημένου ζήλου. 
Χρέος μας είναι δπως άντί πάσης θυσίας δχι μόνον συντηρήσωμεν, άλλά 
καί ένισχύσωμεν τήν ήθικήν δύναμιν καί τό ηθικόν κύρος, πού είναι άπα- 
ραίτητα διά τήν έξαρσιν τού Κοινοβουλίου είς τό υφος τής άποστολής 
του καί διά τήν ίδραίωσίν του είς τήν λαϊκήν συνείδησιν.

"Αν ή ελευθερία τών συζητήσεων άποτελή τήν προϋπόθεσιν τής ύπάρ- 
ξεως τοΰ Κοινοβουλίου, ή ευπρέπεια τών συζητήσεων άποτελεΐ τήν 
έγγύησιν τής έπιβιώσεώς του. Έγκειται είς τήν φύσιν τών άντιπροσω- 
πευτικών σωμάτων ή ιδεολογική διαφοροποίησις καί ή διάστασις τών 
γνωμών. Ά λ λ ’ έγκειται επίσης είς τόν γνήσιον χαρακτήρα των, ή 
έκφρασις τών άντιθέτων γνωμών νά αύτοπεριορίζεται είς τά πλαίσια 
εύγενοΰς πάλης καί άμοιβαίου σεβασμού. Τόν καλοπροαίρετον τούτον 
αύτοπεριορισμόν προβλέπει ώς άντικειμενικός διαιτητής ό Κανονισμός, 
τοΰ όποιου τηρητής άτεγκτος οφείλει νά είναι ό Πρόεδρος. Ά λλά καί ή 
πλέον ευσυνείδητος προσπάθεια τού Προέδρου θέλει άποδειχθή ματαία 
άνευ τής προθύμου συνεισφοράς καλής θελήσεως εκ μέρους δλων τών συ
ναδέλφων, τήν όποιαν δέν άμφιβάλλω ποσώς, δτι θέλω συναντήσει καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής θητείας μου.
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Κύριοι Αντιπρόσωποι τοΰ Έθνους,
Εις τήν έπίσημον αυτήν αίθουσαν τού Βουλευτηρίου, άποχορυφοϋται ή 

άχμή τών ελευθέρων θεσμών χαί στεφανοΰται ό θρίαμβος τής λαϊκής χυ- 
ριαρχίας. Πρέπει νά έξαπλοΰται άνέτως είς αυτήν έχάστην εσπέραν συνε- 
δριάσεως, ό πολιτιχός, ό χοινωνιχός χαί ό οίχονομιχός Χάρτης τής Χ ώ 
ρας ανάγλυφος. Νά δονήται πρέπει ή αίθουσα αυτή άδιαλείπτως άπό τόν 
παλμόν τοΰ μοχθοΰντος λαού χαί νά χαταυγάζεται άενάως άπό τόν ανέ
σπερου σελαγισμόν τών έθνιχών μας ΐδανιχών.

Είς τό μέσον τού αρχαίου Βουλευτηρίου τών Αθηνών υπήρχε βωμός 
άποχαλούμενος “Βουλαία Εστία”. "Ας διατηρήσωμεν τήν Εστίαν αυτήν 
νοερώς χαί ας τήν αίσθανώμεθα νά τήχη χαί νά άνατήχη μέ τήν αίωνία 
φλόγα της τά αθάνατα τής Ελληνιχής Φυλής ζώπυρα.

Άπό τήν ίδιχήν μας, χύριοι βουλευταί, άφοσίωσιν, άνάτασιν χαί έξαρ- 
σιν έξαρτάται νά είναι παντοτεινά ή αίθουσα τοΰ έθνιχοΰ μας Κοινοβου
λίου γεμάτη φυχιχήν παρουσίαν λαού, γεμάτη πνεύμα Ελευθερίας χαί 
Ειρήνης, γεμάτη όραμα Ελληνικού Μεγαλείου.

Άφού σάς ευχαριστήσω έχ νέου διά τήν ΰφηλήν τιμήν μέ τήν οποίαν 
μέ περιεβάλατε, αναλαμβάνω εύπροσδέχτως τά χαθήχον τά μου».



Νεκρολογία Βασιλιά Παύλου άπό τό Νόβα

Αμέσως μετά τήν εκφώνηση τοΰ έναρκτηρίου λόγου γιά τήν έκλογή 
του ώς Προέδρου τής Βουλής, ό Νόβας νεκρολόγησε τό Βασιλιά Παύλο.

Ό  Βασιλιάς ειχε πεθάνει στίς 6 Μαρτίου 1964, άλλά ή Βουλή ήταν 
κλειστή λόγω τών εκλογών τής 16ης Φεβρουάριου καί μέ τό άπό 8 Ια 
νουάριου 1964 Διάταγμα84 τή μέλλουσα νά προκόψει Βουλή τή συγκα- 
λοΰσε γιά τίς 19 Μαρτίου 1964.

Ό  Νόβας τόν όποιο άκολούθησε ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Γ . 
Παπανδρέου καί οί άρχηγοί Κομμάτων, είπε στή νεκρολογία του85:

«Ώ ς επείγον καθήκον μου αντιλαμβάνομαι κατά πρώτον, κύριοι βου
λευταί, τήν ευλαβή μνημόνευσιν τής έπελθούσης είς τόν Ελληνικόν Θρό
νον μεταβολής:

Αναπότρεπτος ειμαρμένη ήθέλησεν όπως ή παρούσα περίοδος τού 
έθνικού μας Κοινοβουλίου εγκαινιασθή μέ τό πανελλήνιον πένθος, πού 
έπροκάλεσεν ή άδόκητος απώλεια τού αειμνήστου Βασιλέως Παύλου, 
άλλά συγχρόνως καί μέ τήν θαλεράν αισιοδοξίαν, πού εμπνέει ή άνάρρη- 
σις είς τόν Θρόνον τού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Τό Ελληνικόν Έθνος εθρήνησε καί εκήδευσε πανδήμως τόν προώρως 
έκλείφαντα Λαοφιλή ’Άνακτα. Είμαι βέβαιος, δτι διερμηνεύω τά αισθή
ματα όλων τών πτερύγων τής Βουλής, άποτίων τόν όφειλόμενον φόρον 
τιμής εις τήν Μνήμην Του.

Ό  Βασιλεύς Παύλος, ένεσάρκωνεν έξαιρέτους ηγεμονικός άρετάς και 
σπανίας άνθρωπίνας άξίας, τάς όποιας προφρόνως διέθετεν είς τήν υπη
ρεσίαν τής Πατρίδος. ΤΗτο πραγματικώς ΰφηλόν πρότυπον έναρέτου 
Άνδρος. Ευγένεια σκέφεως καί άπλότης τρόπων εχαρακτήριζον άδρώς 
πάσαν του έκδήλωσιν. Ό  φυχικός Του κόσμος εκυριαρχεΐτο άδιαταρά- 
κτως άπό βαθύρριζον χριστιανικήν πίστιν καί άπό διάπυρον πατριωτικόν 
αίσθημα. Προικισμένος μέ φιλοσοφικήν διάθεσιν έμφυτον, έκινεΐτο

8 4 . α) Πρακτικά Βουλής σελ. 10 καί β) ΦΕΚ 3 /8 -1 -1 9 6 4 .
8 5 . α) Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Α' τής 1 9 -3 -1 9 6 4 , σελ. 9 -11  καί β) Έφημ. 

Συζητήσεων, σελ. 11.
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εύαρέστως χαί άνέτως εις τήν σφαίραν τού ιδεαλισμού, πηγή ό ίδιος δη
μιουργική πρωτοτύπων πολιτιστικών ιδεών, τήν πραγμάτωσιν τών όποι
ων, πρός όφελος τού Ελληνικού λαού, έπεδίωχε πάντοτε μέ πάθος 
ένθερμον.

Έτέρπετο χυριολεχτιχώς όταν εύρίσκετο μεταξύ τού λαού χαί ιδίως 
μεταξύ τών πληθυσμών τής υπαίθρου, ώς είχον τήν ευκαιρίαν νά διαπι
στώσω, όταν συνώδευσα Αυτόν ώς Υπουργός είς περιοδείας Του. Έπί- 
στευεν εις τούς ίλευθέρους θεσμούς καί ήντλει άπό τό σπάργος των τήν 
γαληνιαίαν δύναμιν τής Βασιλικής Του συνειδήσεως. Περιέβαλλε μέ 
στοργήν ύγιά τάς Ενόπλους Δυνάμεις τού *Εθνους, άτενίζων αύτάς ώς 
τό Παλλάδιον τών ιστορικών πεπρωμένων τής Ελλάδος καί έχθαιρόμε- 
νος πάσαν ιδέαν έκτροπής άπό τής ύφηλής των αποστολής. Άλλά δέν 
ήτο άσθενέστερον τό ένδιαφέρον Του διά τήν άνάπτυξιν τών πνευματικών 
καί ηθικών δυνάμεων τού Έθνους.

Τόν Βασιλέα Παύλον ουδέποτε άπέλιπεν ή εύφυχία, ή φρόνησις, ή 
ευθυκρισία, ή ύφηλή αίσθησις τού καθήκοντος. Ηύτύχησεν ουτω νά ύπη- 
ρετήση εύεργετικώς τήν Πατρίδα είς κρίσιμους ώρας εθνικών κινδύνων 
καί είς γονίμους ώρας ειρηνικών πραγματοποιήσεων. "Οσοι έσχον τήν τι
μήν νά Τόν γνωρίσουν ίκ τού πλησίον, νά συνεργασθούν μαζί Του χαί 
νά βιώσουν είς τό κλίμα τής προσωπικότητάς Του, αδύνατον είναι νά 
λησμονήσουν τό μαρμαΐρον λάμπος τής καλωσύνης Του καί τής έντιμό- 
τητός Του τό διάχυτον μύρον. Ή  Μνήμη Του θά παραμείνη άΐδιος είς 
τήν συνείδησιν τού Έθνους, Μνήμη Βασιλέως αγαθού καί συνετού, όστις 
συνεδύασεν άρμονικώς, όσον ούδείς άλλος, τήν μεγαλοπρέπειαν τής Βα
σιλικής Αρχοντιάς καί τής πραγματικής Ανθρωπιάς τήν σεμνοπρέπειαν.

Όμόθυμος είναι ή ευχή τού Έθνους όπως ό νέος Βασιλεύς Κωνστα
ντίνος έμφορηθή δαφιλώς άπό τάς άρετάς τού Πατρός Του καί άκολου- 
θήση μέ εύλάβειαν τάς άρχάς Του, ενσαρκώνων ύγιώς τό δημοκρατικόν 
πνεύμα τού πολιτεύματος μας καί τά ύφηλά πολιτιστικά ιδεώδη τής 
εθνικής μας κληρονομιάς επ’ άγαθώ τής Πατρίδος, τού Ελληνικού λαού 
καί τού Βασιλικού Οίκου.

Έπιθυμών νά συμπληρώσω τόν κύκλον τών αισθημάτων τής Βουλής, 
παρακαλώ νά μού έπιτραπή όπως εκφράσω τά ειλικρινή συλληπητήρια 
τού Σώματος πρός ολόκληρον τήν Βασιλικήν Οικογένειαν, άπευθύνω δέ 
ιδιαιτέρως πρός τήν Α .Μ . τήν Βασίλισσαν Μητέρα Φρειδερίχην τήν 
έχφρασιν τού σεβασμού χαί τής συμπάθειας τών Αντιπροσώπων τού 
Έθνους, συμμεριζομένων είλιχρινώς τόν σπαραγμόν Της χαί τήν οδύνην 
Της διά τήν πρόωρον άπώλειαν τού Βασιλέως Συζύγου Της, είς Τόν
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όποιον μέ τόσην άφοσίωσιν καί δημιουργικότητα συμπαρεστάθη έπί τοΰ 
Ελληνικού Θρόνου.

Ε . Λουλακάκης. Δέν λείπει κανείς άλλος άπό τήν αίθουσαν αύτήν;
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Πρόεδρος Βουλής). Κύριε συνάδελφε, πρέπει 

νά εϊσθε βέβαιος, δτι δέν ήτο δυνατόν νά λησμονηθή αυτός πού λείπει. 
Καί πρόκειται άκριβώς νά ζητήσω τήν άδειαν τοΰ Σώματος νά ορίσω 
ημέραν, κατόπιν συναινέσεως μετά τών Αρχηγών τών Κομμάτων, μετά 
τήν συγκρότησιν τού Προεδρείου εις Σώ μα καί μετά τάς προγραμματι- 
κάς δηλώσεις, διά νά ύπάρξη άνεσις, προκειμένου νά άποτίση ή Βουλή 
τόν φόρον τιμής είς τόν εκλιπόντα πολιτικόν ηγέτην. Έ χ ω  συνεννοηθή 
μέ τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τούς Αρχηγούς τών Κομμάτων. 
Αύτή ή διαδικασία ήτο ή πλέον ορθή διά νά δυνηθώμεν νά τελέσωμεν τό 
μνημόσυνον τής έξεχούσης αύτής πολιτικής φυσιογνωμίας»86.

Μετά τόν Πρόεδρο τής Βουλής νεκρολόγησαν ό Πρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως Γ.Παπανδρέου καί ό Αρχηγός τής Ε Ρ Ε  Παν. Κανελλόπου
λος.

8 6 . Ό  άπών άπό τήν αίθουσα πού υπαινίσσονται ό Ε . Λουλακάκης καί ό Γ . Άθα
νασιάδης-Νόβας στη στιχομυθία τους είναι ό Σοφ. Βενιζέλος πού πέθανε ξαφνικά στίς 7 
Φεβρουάριου 1 9 6 4 .



Επειδή ή όρκωμοσία τοΰ Βασιλιά Κωνσταντίνου συνέπεσε μέ τήν 
Προεδρία τοΰ Γ . Άθανασιάδη-Νόβα καί έπειδή ή Ιστορική αυτή Συνε
δρίαση παρουσιάζει άρκετό ενδιαφέρον τήν άντιγράφουμε ολόκληρη άπό 
τή Γ* Συνεδρίαση τής 23ης Μαρτίου 196487.

«Έν Άθήναις σήμερον τήν 23ην Μαρτίου 1964 κ α ί χατά τήν διά τοΰ 
προγράμματος όρισθεϊσαν ώραν συνήλθον έν μεν τή αιθούση τοΰ Βουλευ- 
τηρίου πάντες οί Βουλευταί, αί δέ λοιπαί άρχαί εις τάς προκαθορισθεί- 
σας θέσεις των.

“Ωραν 10 .4 5  π.μ. προσέρχεται ό Μ ακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών κ α ί Πάσης Ελλάδος μετά μελών τής Ίεράς Συνόδου.

"Ωραν 1 0 .5 5  π.μ. ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Γ . Άθανασιάδης-Νό
βας, άνελθών έπί τής έδρας, κηρύσσει τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως.

Πρόεδρος. Κύριοι Βουλευταί, ώς γνωρίζετε άντιχείμενον τής σημε
ρινής Ημερήσιας Διατάξεως είναι ή ορκωμοσία ένώπιον τών Βουλευτών, 
τής Α .Μ . τοΰ Βασιλέως, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, χατά τάς διατάζεις τού 
άρθρου 43 τοΰ Συντάγματος.

Π αρακαλώ όπως, μέχρι τής άφίξεως τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως, δια- 
κόφωμεν έπί 1 5  κα ί παραμείνητε είς τάς θέσεις σας.

Μ εθ’ δ, συναινέσει τής Βουλής, ώραν 10 .5 5  π.μ. διακόπτεται ή συ- 
νεδρίασις.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ
"Ωραν 11 π .μ ., ό Άρχικλητήρ τής Βουλής αναφωνεί άπό τοΰ Προε

δρείου: Κύριοι Βουλευταί, ή Α .Μ . ό Βασιλεύς έρχεται.
Πάραυτα πάντες οί Βουλευταί έγείρονται. Εισέρχεται μετά ταύτα είς 

τήν αίθουσαν ή Α .Μ . ό Βασιλεύς ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ καί ή Α .Β .Ϊ . ή Διάδο
χος ΕΙΡΗΝΗ, όδηγούμενοι υπό τού Προέδρου τής Βουλής χαί συνοδευό- 
μενοι υπό τοΰ χ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως (Ζωηρά χαί παρατεταμένα 
χειροκροτήματα καί έπευφημίαι υπέρ τού Βασιλέως έξ όλων τών

Όρκωμοσία Βασιλιά Κωνσταντίνου

8 7 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 4 -15 .
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πλωρών τής αιθούσης χ α ί τών θεωρείων).
Ή  Α.Μ. ό Βασιλεύς χ α ί ή Α .Β .Υ . ή Δ ιάδοχος ΕΙΡΗΝΗ ΐστανται πρό 

τοΰ τοποθετημένου Βασιλιχοΰ θώκου, εχοντες δεξιά αυτών την Α.Μ . τόν 
Άρχιεπίσχοπον Αθηνών χ α ί Πάσης Ελλάδος χ. Χρυσόστομον μετά  
μελών τής Ίεράς Συνόδου, αριστερά δέ τόν χ. Πρόεδρον τής Βουλής χαί 
τόν χ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.

Πρόεδρος. Επαναλαμβάνεται ή διαχοπείσα συνεδρίασις
Μεθ’ ό, ό Πρόεδρος τής Βουλής χ. Γ . Αθανασιάδης-Νόβας, αποτει

νόμενος πρός τήν Α .Μ . τόν Βασιλέα λέγει: Βασιλεύ, άντιχείμενον τής 
σημερινής ήμερησίας διατάξεως είναι ή χατά τάς διατάξεις τού άρθρου 
43 τού Συντάγματος όρχωμοσία τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, ενώπιον 
τής Βουλής, χαί ή άνάγνωσις' τοΰ λόγου τοΰ Θρόνου.

Μ εθ’ ό  ή Α.Μ . ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ α ί Πάσης Ελλάδος, χ. 
Χρυσόστομος, απαγγέλλει τάς χαταλλήλους εύχάς, είτα δέ ή Α.Μ . ό 
Βασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ θείς τήν δεξιάν έπί τού Ιερού Ευαγγελίου, 
κα ί εχφωνούντος τού Μ αχαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα ί Πάσης 
Ελλάδος κ. Χρυσοστόμου, επαναλαμβάνει δίδων τόν υπό τού άρθρου 43 
τού Συντάγματος τεταγμένον όρκον, έχοντα ουτω:

Όμνύω είς τό όνομα τής Αγίας καί Όμοουσίου καί Αδιαιρέτου 
Τριάδος νά προστατεύω τήν έπικρατούσαν Θρησκείαν τών Ελλήνων, νά 
φυλάττω τό Σύνταγμα χαί τούς Νόμους τού Ελληνικού Έθνους χαί νά 
διατηρώ καί υπερασπίζω τήν Εθνικήν Ανεξαρτησίαν χαί ακεραιότητα τού 
Ελληνικού Κράτους”.

(Ζωηρά χαί παρατεταμένα χειροκροτήματα εξ  όλων τών πλευρών τής 
αιθούσης κα ί τών θεωρείων).

Είτα ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Γ . Παπανδρέου εγχειρίζει είς 
τήν Α .Μ . τόν Βασιλέα, τό κείμενον τού λόγου τού Θρόνου, όν καί άνα- 
γινώσχει ή Α .Μ . ό Βασιλεύς, έχοντα ουτω:

Κύριοι βουλευταί,
Κατέχομαι άπό τό βαρύτατον πένθος τής σχληράς απώ λειας τού Β α- 

σιλέως Πατρός μου. Κ α ί έδοχίμασα βαθυτάτην συγχίνησιν άπό τήν άμέ- 
ριστον, τήν ειλικρινή, τήν φυχιχήν συμμετοχήν τού Ααού μας. Τού είμαι 
ευγνώμων.

Ανέρχομαι είς τόν Θρόνον υπό συνθήκας ομαλού χαί ήρέμου πολιτι
κού βίου. Κ αί εύχομαι ό ομαλός βίος νά ΰπάρχη πάντοτε καί είς τό 
μέλλον.

Κυβέρνησις καί Αντιπολίτευσις έπιτελούν άμφότεραι ύφηλήν αποστο
λήν. Ή  Κυβέρνησις μέ τό δημιουργικόν έργον καί ή Αντιπολίτευσις μέ
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τον δημιουργικόν Ελεγχον. Είς έπιτέλεσιν αυτής τής υφηλής εθνικής 
αποστολής καλώ δλας τάς μερίδας τής Βουλής.

Δύο εϊναι τά ιδεώδη τοΰ Ελληνισμού: Ή  Ελευθερία καί ή Ειρήνη. 
Καί είς τόν πίνακα τών Αξιών, κατά την μακραίωνα διαδρομήν τοΰ 
Ελληνισμού, πρώτη εϊναι ή Ελευθερία. Άπό αυτήν τήν ιστορικήν συνεί- 
δησιν ένεπνεύσθη καί κατά τήν πρόσφατον Κυπριακήν κρίσιν ή πολιτική 
μας. Διεκηρύξαμεν, δτι πολιτική τής Ελλάδος εϊναι ή Ειρήνη. Ά λλά είς 
περίπτωσιν έπιθέσεως ή *Άμυνα. Κ αί αυτή θά εϊναι παγίως ή πορεία μας 
καί είς τό μέλλον.

Άνήκομεν είς τόν Ελεύθερον Κόσμον. Είς αυτόν μάς τάσσει ή Ιστο
ρία, ή Γεωγραφία, ό Πολιτισμός μας. Εντός τής Συμμαχίας τού 
Ν ΑΤΟ  έχομεν καί δικαιώματα καί υποχρεώσεις. Έκπληρούμεν είς ακέ
ραιον τάς υποχρεώσεις μας. Ά λλά καί διεκδικούμεν είς ακέραιον τά δι- 
καιώματά μας. Εϊμεθα ηθικώς ομότιμοι Σύμμαχοι.

Τό Εθνος ολόκληρον συμμετέχει είς τάς δοκιμασίας καί τούς αγώνας 
τού Κυπριακού Ελληνισμού. Κ αί τού παρέχει άμέριστον συμπαράστασιν.

Ή  διατήρησις τής φιλίας καί συμμαχίας μέ τήν γείτονα Τουρκίαν 
αποτελεί κοινόν συμφέρον. Κ αί χάριν ακριβώς αυτού τού κοινού συμφέ
ροντος θά πρέπει καλοπίστως, εκατέρωθεν, νά άναγνωρισθή δτι, εκ τής 
πενταετούς έφαρμογής, αί συνθήκαι τής Ζυρίχης καί τού Λονδίνου άπε- 
δείχθησαν ανεφάρμοστοι. Άντί νά οδηγήσουν είς ευημερίαν, ώδήγησαν 
είς αδιέξοδον. Καί θά πρέπει είρηνικώς νά άναζητηθή νέον πολιτικόν
σχήμα-

Εχαιρετίσαμεν διά τούτο είλικρινώς τήν αποστολήν είς τήν Κύπρον 
τής διεθνούς στρατιωτικής δυνάμεως, πρός είρήνευσιν, καθώς καί τόν 
ορισμόν μεσολαβητού, πρός άναζήτησιν τού νέου πολιτικού σχήματος, τό 
όποιον δύναται νά εύοδωθή μόνον, δταν εμπνευσθή άπό τάς άρχάς τής 
Ελευθερίας καί τής Διεθνούς Δικαιοσύνης.

Εϊμεθα Σύμμαχοι μέ τήν Δύσιν. Άλλά έπιθυμούμεν επίσης νά εϊμεθα 
Φίλοι καί μέ τήν Ανατολήν καί νά καλλιεργήσωμεν καί τάς οίκονομικάς 
καί τάς μορφωτικάς σχέσεις μας. Θέλομεν νά εϊμεθα Φίλοι πρός πάσαν 
Χώραν, ή όποία θά εϊναι πρόθυμος ν' άνταποδώση μέ ειλικρίνειαν τήν 
φιλίαν μας.

Είς τόν εσωτερικόν πολιτικόν βίον θά πρέπει νά λειτουργή τό Κράτος 
Δικαίου. Οί Ελληνες πολΐται, χωρίς διάκρισιν πολιτικών φρονημάτων, 
θά εϊναι ίλεύθεροι καί ϊσοι ενώπιον τών Αρχών καί ενώπιον τών Νό
μων. Κ αί θά πρέπει νά καταβληθή ή μεγίστη προσπάθεια διά τήν οικο
νομικήν άνασυγκρότησιν τής Χώρας. Ή  ταχεία αυξησις τού εθνικού είσο-
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δήματος χαί ταύτοχρόνως ή διχαία κατανομή του, πρός έξύφωσιν τοΰ 
βιοτικού έπιπέδου τοΰ πάσχοντος Λαού μας, αποτελεί τήν αποστολήν 
σας. Κ αί άφ’ δτου εισήλθομεν εις τήν Κοινήν Αγοράν πάσα καθυστέρη- 
σις αποτελεί θανάσιμον κίνδυνον.

Ή  Εκκλησία χαί ή Παιδεία αποτελούν τάς ήθιχάς δυνάμεις τοΰ 
*Έθνους. Κ αί διά τούτο πρέπει νά έχδηλωθή υπέρ αυτών άμέριστος ή μέ
ριμνα τής Πολιτείας.

Κύριοι βουλευταί,
Σάς εύχομαι εύόδωσιν τής μεγάλης αποστολής σας. Κ αί παρέχω τήν 

διαβεβαίωσιν δτι θά ευρίσκετε εις εμέ άμέριστον συνδρομήν είς τό εθνι
κόν, δημιουργικόν έργον σας. Θά είμαι πάντοτε άγρυπνος φρουρός τών 
ίλευθέρων θεσμών τού Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Κατέχομαι 
άπό τήν βαθεΐαν συνείδησιν, δτι είμαι Βασιλεύς δλων τών Ελλήνων. 
Ισχύς μου είναι ή αγάπη τοΰ Λαού.

Ζήτω ή Ελλάς.
(Ζωηραί έπευφημίαι καί χειροκροτήματα επακολουθούν έξ δλων τών 

πλευρών τής αιθούσης καί τών θεωρείων.)
Πρόεδρος (Γ . Άθανασιάδης-Νόβας). Κύριοι βουλευταί, μετά τήν 

ορκωμοσίαν τής Α .Μ . τού Βασιλέως καί τόν Λόγον τού Θρόνου, παρα
καλώ δπως άναφωνήσωμεν «ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ».

(Ραγδαία χειροκροτήματα καί έπευφημίαι έξ δλων τών πλευρών τής 
αιθούσης).

Μεθ’ δ ή Α .Μ . ό Βασιλεύς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μετά τής Α.Β.Υ. τής 
Διαδόχου ΕΙΡΗΝΗΣ απέρχονται τής αιθούσης ύπό τάς ζωηράς έπευφη- 
μίας καί τά χειροκροτήματα τών κ. βουλευτών καί τών θεωρείων, οδη
γούμενοι ύπό τού κ. Προέδρου τής Βουλής καί συνοδευόμενοι ύπό τού κ. 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως.

Μετά τινα λεπτά ό κ. Πρόεδρος έπανέρχεται εις τήν αίθουσαν καί 
καταλαμβάνων τήν °Έδραν, λέγει:

Κύριοι βουλευταί, παρακαλώ νά λύσωμεν τήν συνεδρίασιν διά τήν 
προσεχή Δευτέραν 30 Μαρτίου, καθ’ ήν θέλει λάβει χώραν ή άνάγνωσις 
τών προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως.

Μεθ’ δ, ώραν 11.20' π .μ ., συναινέσει τής Βουλής, λύεται ή συνεδρίασις 
διά τήν προσεχή Δευτέραν 30 Μαρτίου καί ώραν 6.30' μ.μ. μέ άντικείμε- 
νον ήμερησίας διατάξεως προγραμματιχαί δηλώσεις τής Κυβερνήσεως.



Νεκρολογία Σοφ. Βενιζέλου άπό τό Νόβα

Εκτός άπό τό Βασιλιά Παΰλο, στίς 7 Φεβρουάριου 1964 πέθανε 
ξαφνικά μέσα στό καράβι πού έπέστρεφε άπό τήν Κρήτη, όπου είχε πάει 
γιά προεκλογική περιοδεία, καί ό συναρχηγός τής Ένώσεως Κέντρου 
Σοφοκλής Βενιζέλος.

Ό  νεοεκλεγείς Πρόεδρος τής Βουλής κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ 
Πρωθυπουργού, τών Αρχηγών Κομμάτων καί μέ τήν άδεια τοΰ Σώμα
τος, όρισε τήν 7η Απριλίου 1964 ώς ήμέρα πολιτικού μνημοσύνου τής 
έξεχούσης αυτής πολιτικής φυσιογνωμίας

Έ τ σ ι στήν 9η Συνεδρίαση τής 7ης Απριλίου 196488, ό Πρόεδρος τής 
Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, άμέσως μετά τήν κήρυξη έναρξης τής 
Συνεδρίασης, είπε:

«Κύριοι βουλευταί, πρίν ή είσέλθωμεν είς την Ήμερησίαν Διάταξιν, 
εκτελεστής ομοφώνου άποφάσεως τής Βουλής, σάς χαλώ νά έπιτελέσω- 
μεν σήμερον τό ιερόν καθήκον τής άναπολήσεως υπέροχου πολιτικής 
προσωπικότητος τής όποιας ή απουσία εκ τοΰ μέσου ημών είναι όδυ- 
νηρώς αισθητή.

Αδυσώπητος Μοίρα έκοφε τό νήμα τής ζωής τοΰ Προέδρου Σοφοκλή 
Βενιζέλου. Άπεστέρησε τήν Ελληνικήν Πατρίδα πολιτικού Αρχηγού με
γάλης αξίας, λευκής αρετής καί αυθεντικού κύρους. Άπεστέρησε τήν 
Ελληνικήν κοινωνίαν, ένδημον καί απόδημον, έξόχως ευγενούς καί προ
σφιλούς άνδρός, τιμώντος τό Ελληνικόν όνομα είς τούς διεθνείς κύ
κλους, όπου μέ τόσην άνεσιν εκινείτο χαί μέ τόσην εχτίμησιν περιεβάλ- 
λετο.

Ό  Σοφοκλής Βενιζέλος, άνατραφείς είς τήν μεγάλην Σχολήν τού 
ενδόξου Πατρός του, εγαλουχήθη μέ τήν παράδοσιν ΰφηλής φιλοπατρίας, 
γνησίου φιλελευθέρου πνεύματος καί αύστηράς προσηλώσεως είς τό 
καθήκον. Υπηρέτησε κατ’ άρχάς ώς αξιωματικός τού Πυροβολικού είς 
τόν Στρατόν, επιδείξας εξαιρετικήν δράσιν γενναίου μαχητού, τόσον είς

8 8  α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 1 8 9 -1 9 3  καί β) Έφημ. συζητήσεων, σελ. 2 0 9 -2 1 3 .
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τούς απελευθερωτικούς αγώνας τοΰ 1912-1913, δσον χαί τόν Α' Παγκό
σμιον Πόλεμον. Άφοσιώθη ακολούθως είς την πολιτικήν, δπου διέπρεφεν 
ώς Αρχηγός τών Φιλελευθέρων, ώς Πρωθυπουργός καί ώς Υπουργός 
τών Εξωτερικών. Πολύτιμοι υπήρξαν αί ύπηρεσίαι του παλαιότερον εις 
την Μέσην Ανατολήν, άργότερον διά τήν ένταξίν μας εις τό Ατλαντικόν 
Σύμφωνον, προσφάτως κατά τήν διαχείρισιν τής εθνικής ύποθέσεως τής 
Κύπρου.

Διαθέτων σκέφιν διαυγή, άντίληφιν ταχεϊαν, οξύ αισθητήριον, κρίσιν 
ασφαλή, μνήμην άπέραντον, εμπειρίαν πλουσίαν, τόλμην εΰφυχον καί, 
υπέρ δλα, πατριωτισμόν ένθερμον, συνεκρότει πολιτικόν κεφάλαιον εξαι- 
ρέτου μεγέθους.

"Οσοι είχαν τήν ευτυχίαν νά συνεργασθοΰν μετ’ αύτοΰ εν τή διακυ- 
βερνήσει τής Χώρας, υποχρεωμένοι είναι νά ομολογήσουν δτι ό απλούς 
καί μετριόφρων Ηγέτης, ό τόσον αγαπητός ώς άνθρωπος καί τόσον ανε
κτίμητος ώς φίλος, ό απολύτως σεβαστός δχι μόνον άπό τούς οπαδούς 
του, άλλά καί άπό τούς αντιπάλους του, εκέκτητο πολιτικά προσόντα 
πολύ ανώτερα άπό εκείνα τά όποια εδέχετο νά προβάλη.

Ή  σύνεσις καί ή μετριοπάθεια έπλαισίωναν πάσαν δραστηριότητά του. 
Διά τούς αγώνας τοΰ πολιτικού στίβου καί διά τούς κυβερνητικούς εν 
γένει χειρισμούς έκινητοποίει στρατηγικάς καί τακτικάς ικανότητας ου 
τάς τυχούσας. Διά τάς έξωτερικάς υποθέσεις, εκτός τής μακράς εμπει
ρίας του, κατείχε τό προνόμιον οξείας διορατικότητος, ήτις έν συνδυα
σμό) μέ τό γρηγορούν αίσθημα πατριωτικής ευθύνης, έπέτρεπεν είς αυτόν 
νά είναι ένας πραγματικά άγρυπνος φρουρός τών εθνικών συμφερόντων 
είτε έν τή Κυβερνήσει, είτε έν τή Άντιπολιτεύσει ευρισκόμενος.

Είς τήν Διοίκησιν ήτο χρηστός, ευθύς, δίκαιος, έμπιστος λειτουργός 
τής δικαιοκρατουμένης Πολιτείας. Θά ήδυνάμην νά αναφέρω πολλά παρα
δείγματα σθεναρός ηθικής άντιστάσεως είς κομματικάς πιέσεις, δταν έκρι- 
νεν δτι τά γενικά συμφέροντα τοΰ Κράτους ύπηγόρευαν άλλας λύσεις.

Έμελέτα μέ άδιατάρακτον φυχραιμίαν καί τά πλέον φλέγοντα προ
βλήματα, έξετέλει δέ μέ άκλόνητον αποφασιστικότητα τάς προκριθείσας 
λύσεις.

Αί αγορεύσεις του είς τήν Βουλήν ήσαν θετικαί, ούσιαστικαί, μετρη- 
μέναι. Ήκούετο πάντοτε μέ άκραν προσοχήν. Δέν ένθυμούμαι νά προε- 
κάλεσε ποτέ είς τήν αίθουσαν αύτήν έχθροπαθεΐς άντεγκλίσεις.

Έπεσε μαχόμενος μέ αύταπάρνησιν έπί τών κορυφαίων έπάλξεων τής 
πολιτικής του ιδεολογίας, τάς παραμονάς τής νικηφόρου έκβάσεως τού 
άγώνος.
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Είλιχρινώς τόν έθρήνησε τό Έθνος άπαν. Αλησμόνητος θά παραμείνη 
ή Μνήμη του. Αδιάλειπτος θά είναι ή παρουσία τής ήθιχής του φυσιο
γνωμίας μεταξύ ημών τών επιζώντων συγχρόνων του. Ά λλά χαί αί μέλ- 
λουσαι Έλληνιχαί γενεαί θά φρονηματίζωνται διηνεχώς άπό τό ΰφηλόν 
παράδειγμα πατριωτισμού, που χατέλιπεν απερχόμενος τοΰ χόσμου τού
του χαί εισερχόμενος είς τό Έθνιχόν Πάνθεον ώς *Άξιος τής Πατρίδος ό 
Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος».

Μετά τόν Πρόεδρο τής Βουλής νεκρολόγησε ό Πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως Γ . Παπανδρέου.



Βαρυσήμαντες Ανακοινώσεις ώς Προέδρου Βουλής

Στήν ΚΗ' Συνεδρίαση τής 25ης Μαΐου 196489, ό Πρόεδρος Βουλής 
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας εκαμε δυο βαρυσήμαντες Ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα είπε:

«Κύριοι βουλευταί, έχω τήν τιμήν νά ανακοινώσω είς τό Σώμα, δτι 
ό κ. Πρέσβυς τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής μέ έπεσκέφθη είς 
τό γραφεΐον μου καί μοί έπέδωκε φήφισμα τών δύο Κοινοβουλευτικών 
Σωμάτων τών Ηνωμένων Πολιτειών, έχον ώς εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 72
ΕΚΦΡΑΖΟΝ ΤΗΝ ΛΥΠΗΝ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΣΟΥ
ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(Στό σημείο αύτό διαβάζει τό κείμενο τοΰ ψηφίσματος)

Ενώπιον τοΰ Κογχρέσσου τών Η.Π.Α.
10 Μαρτίου 1964
Επειδή διά τοΰ θανάτου τοΰ Βασιλέως Παύλου ή Ελλάς έστερήθη 

ενός Μεγάλου "Αρχοντας, ό όποιος ώδήγησε τήν χώραν του έχ τής φρί
κης καί τού τρόμου τοΰ Εμφυλίου Πολέμου είς τήν Ειρήνην καί τήν 
αυξουσαν ευημερίαν.

Επειδή ό Βασιλεύς Παύλος έβασίλευσεν ώς συνετός χαί αγαθός συ
νταγματικός μονάρχης καί έτήρησε καί ανέπτυξε τάς παλαιάς καί ίσχυ- 
ράς παραδόσεις τής Χώρας του.

Επειδή ό Βασιλεύς Παύλος ήγαγε τήν χώραν του είς στενήν συμμα- 
χίαν μέ τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής καί μέ τάς άλλας, τάς 
άγαπώσας τήν ελευθερίαν χώρας, τής Ευρώπης.

Επειδή διά τού θανάτου τοΰ Βασιλέως Παύλου αί Ήνωμέναι Πολιτείαι 
τής Αμερικής άπώλεσαν αληθή, πραγματικόν καί άφωσιωμένον φίλον.

8 9 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 6 3 9 -6 4 0 .
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Επειδή ό Λαός καί ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών τρέφουν 
πρός τήν Ελλάδα χαί τόν Λαόν της μεγάλον σεβασμόν χαί έχτίμησιν χαί 
έπιθυμοΰσιν ΐνα ό νεαρός Μονάρχης, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, καί ή 
Κυβέρνησις τής Ελλάδος εκπληρώσωσιν επιτυχώς τά καθήκοντά των.

Διά ταΰτα νυν

Άποφασίζεται χαί φηφίζεται υπό τής Γερουσίας χαί τής Βουλής τών 
Αντιπροσώπων, ινα εχφρασθή είς τήν Α .Μ . τόν Βασιλέα τών Ελλήνων 
Κωνσταντίνον, τήν Α.Μ . τήν Βασίλεισσαν Φρειδερίχην χαί τήν Κυβέρνη- 
σιν χαί τόν Λαόν τής Ελλάδος, χατά τήν παρούσαν ώραν τής τραγωδίας 
των, ή εγκάρδιος χαί ειλικρινής συμπάθεια τοΰ Κογχρέσσου τών Ηνω
μένων Πολιτειών τής Αμερικής.

Ό  Υπουργός τών Εξωτερικών παραχαλείται νά διαβιβάση τό παρόν 
Ψήφισμα, είς τήν Α.Μ . τόν Βασιλέα τών Ελλήνων, Κωνσταντίνον, είς 
τήν Α.Μ . Βασίλισσαν Φρειδερίχην χαί τήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος.

Ό  Γραμματεύς τής Γερουσίας Ό  Γραμματεύς
τής Βουλής τών Αντιπροσώπων».

Τελειώνοντας τό κείμενο τοΰ ψηφίσματος τής Γερουσίας καί τοΰ Κο- 
γκρέσσου γιά τόν θάνατο τοΰ Βασιλιά Παύλου, συνεχίζει τή δεύτερη 
Ανακοίνωση:

«Επίσης κύριοι βουλευταί όμοιου περιεχομένου φήφισμα μάς άπέστει
λε καί ή Συνέλευσις τοΰ Νομοθετικού Σώματος Καλιφορνίας, άναφερό- 
μενον είς τήν 143ην επέτειον τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος, εχον 
οΰτω:

(διαβάζει τό κείμενο τοΰ φηφίσματος)
Συνέλευσις τού Νομοθετικού Σώματος Καλιφορνίας 1964.

(Πρώτη Έκτακτος Περίοδος)

ΑΠ Ο Φ Α ΣΙΣ

Άναφερομένη είς τήν 143ην Επέτειον τής Ανεξαρτησίας τής Ε λ λ ά
δος...

(άναφέρονται τά ονόματα τών Αντιπροσώπων διαφόρων διαμερισμά
των τής Πολιτείας).



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 3 7

Επειδή ή Ιστορία τού μαχροϋ, οδυνηρού χαί επιπόνου άγώνος τής 
άνθρωπότητος διά τήν έλευθερίαν λαμπρώς χαί έξόχως διαστίζεται μέ τά 
συνταραχτιχά χαί υπέροχα χατορθώματα τού Ελληνικού Λαού άπό τού 
Μαραθώνος μέχρι τών όρέων τού Γράμμου, χαί

Επειδή ούδέν γεγονός εν τοίς νεωτέροις χρόνοις είναι περισσότερον 
λαμπρόν άπό τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν ή οποία ήρχισεν εν Αγία 
Λαύρα τή 25 Μαρτίου 1821 χαί ή οποία, κατά μέγα μέρος, είχε τήν 
εμπνευσίν της είς τήν Αμερικανικήν Έπανάστασιν τού 1776, ή οποία δέ 
τέλος έσχεν ώς επιστέγασμα τήν άπελειιθέρωσιν τής Ελλάδος άπό τής 
υπό τήν Όθωμανικήν Αυτοκρατορίαν τετραχοσιετούς περίπου δουλείας, 
χαί

Επειδή ό Λαός τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής παρέσχεν 
εύρυτάτην ΰποστήριξιν είς τόν Λαόν τής Ελλάδος κατά τήν διάρκειαν 
τού άγώνος τής Ανεξαρτησίας του διά τροφίμων, ιατρικών εφοδίων, εθε
λοντών χαί έτέρας βοήθειας, εχτοτε δέ επικρατεί βαθεία χαί σταθερά φι
λία μεταξύ τών δύο χωρών, χαί

Επειδή ή φιλία αΰτη έδοχιμάσθη έχάστοτε διά τής ήμετέρας στρατιω
τικής συμμαχίας είς τούς δύο Παγκοσμίους Πολέμους, διά τοΰ Σχεδίου 
Τρούμαν, τού Κορεατικού Πολέμου, τής ήμετέρας οικονομικής βοήθειας 
πρός τήν Ελλάδα, καί πλείστων μορφωτικών δεσμών δι’ Ιδιωτικών καί 
Κυβερνητικών προγραμμάτων, καί

Επειδή ό Λαός τής Ελλάδος καί άρκεταί χιλιάδες πολιτών τής Κα- 
λιφορνίας Ελληνικής καταγωγής ιστανται κατά τήν παρούσαν επέτειον 
τής Ανεξαρτησίας μέ θλΐφιν καί πένθος διά τόν θάνατον τής Λ .Μ . τού 
Βασιλέως τών Ελλήνων Παύλου τού Α', καί

Επειδή ό Βασιλεύς Παύλος ήτο σταθερός φίλος τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τής Αμερικής καί ήγαγε τήν χώραν του είς πλείστας εκδηλώσεις 
φιλίας διά τήν χώραν μας, καί

Επειδή ή φιλία τών Λαών τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής 
καί τής Ελλάδος έξεδηλώθη είς χρόνους λύπης, θλίφεως καί εθνικού 
πένθους (ώς καί χαράς) ώς άπεδείχθη διά τής παραστάσεως τής Βασι- 
λίσσης Φρειδερίκης τής Ελλάδος είς τήν κηδείαν τού Προέδρου Τζών 
Φ. Κέννεντυ καί τής παραστάσεως τού πρώην Προέδρου Χάρρυ Σ . 
Τρούμαν καί τής Κυρίας Λύντον Τζόνσον, συζύγου τού ήμετέρου Προέ
δρου είς τήν κηδείαν τού Βασιλέως Παύλου,

Διά ταύτα νύν
Άποφασίζεται καί φηφίζεται υπό τής Συνελεύσεως τής Πολιτείας τής 

Καλιφορνίας, ΐνα έχφράση αΰτη είς όλους τούς πολίτας τής Καλιφορνίας
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ελληνικής καταγωγής τάς άρίστας εύχάς διά τήν 143ην Επέτειον τής 
Εθνικής Ανεξαρτησίας τής Ελλάδος τήν 25 Μαρτίου καί ΐνα τά μέλη 
εκφράσωσι τά συλλυπητήριά των πρός τόν Λαόν τής Ελλάδος καί πρός 
πάντας τούς "Ελληνας τήν καταγωγήν πολίτας τής Καλιφορνίας διά τόν 
πρόωρον θάνατον τοΰ Βασιλέως Παύλου. Καί περαιτέρω άποφασίζεται 
καί φηφίζεται ΐνα ό Πρώτος Γραμματεύς διαβιβάση τρία δεόντως παρα
σκευαζόμενα αντίγραφα τοΰ παρόντος Ψηφίσματος εις τόν Έντιμότατον 
Σωτήριον Μπουφίδην, Β. Γενικόν Πρόξενον τής Ελλάδος εν Άγίω  
Φραγκίσκω.

Άριθ. Ψηφίσματος 104 άναγνωσθέντος καί όμοφώνως γενομένου δε
κτού τήν 25 Μαρτίου 1964 

Υπογραφή /Ε55Ε Μ. υΝΚυΗ 
Πρόεδρος τής συνελεύσεως

Ή μεγάλη σφραγίς τής πολιτείας τής Καλιφορνίας ]ΑΜΕ$ Ό. ΩΚΙΒΟΟί,ί,
Πρώτος Γραμ. τής Συν/σεως».



Σύσταση Υπηρεσίας «Πόθεν εσχες»

Στήν τελευταία Συνεδρίαση τής Α' τακτικής Συνόδου, ή Κυβέρνηση 
Παπανδρέου έφερε πρός ψήφιση σέ μιά μόνο Συνεδρίαση ώς κατεπεΐγον 
καί υπηρεσιακόν τό σχέδιον νόμου «Περί Προστασίας τής τιμής τοΰ πο
λιτικού κόσμου» (Πόθεν έσχες), διότι όπως έξηγοΰσε στήν Εισηγητική 
έκθεση «άπετέλει έπίμονον αίτημα τοΰ Ελληνικού Λαού ή ήθική έξυγίαν- 
σις τού δημοσίου βίου».

Τήν εισήγηση τού νομοσχεδίου τήν έκαμε ό Πρόεδρος τής Βουλής Γ . 
Άθανασιάδης-Νόβας, διότι όπως έξήγησε «οΰσιαστικώς έπρόκειτο περί 
τροποποιήσεως τού Κανονισμού τών Υπηρεσιών τής Βουλής», στά γρα
φεία τής οποίας θά λειτουργούσε τό προβλεπόμενο ειδικό γραφείο, γιά 
τή συγκέντρωση καί αποστολή στόν αρμόδιο Εισαγγελέα τών δηλώσεων 
τής περιουσιακής καταστάσεως τών ΰποχρέων.

Βάσει τού άρθρου 1 τού εν λόγω νομοσχεδίου, υπόχρεοι πρός υποβο
λήν δηλώσεων ήταν ό Πρωθυπουργός, οί άρχηγοί καί κοινοβουλευτικοί 
έκπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων, οί Υπουργοί, οί Υφυπουργοί, οί 
Βουλευτές, οί Γεν. Γραμματείς Υπουργείων καί πάντες οί έπί βαθμώ 
1ω ή αντιστοιχώ διοικητικοί υπάλληλοι90.

Είπε λοιπόν στήν εισήγησή του ό Πρόεδρος91:

«Θά ήθελον, πρό τής ένάρξεως τής συζητήσεως, νά έχθέσω εις τήν 
Βουλήν ένα ζήτημα. Τούτο προκύπτει εχ τών προσθέτων καθηκόντων τά 
όποια δημιουργοΰνται διά τήν υπηρεσίαν τής Βουλής έχ τής εφαρμογής 
τοΰ μέτρου. Δ ι ’ αυτό είναι άναγχαϊον νά ιδρυθή ειδικόν γραφεΐον τό 
όποιον νά διευθύνεται ύπό προσώπου παρέχοντος δλας τάς εγγυήσεις 
ήθικάς χαί επιστημονικός διά τήν συγχέντρωσιν χαί αποστολήν είς τόν 
αρμόδιον Εισαγγελέα τών χιλιάδων δηλώσεων, αΐτινες θά ύποβάλλωνται

9 0 . Νόμος 4 3 5 1 /1 7 -8 -1 9 6 4  (ΦΕΚ 1 3 6 /1 7 -8 -1 9 6 4 ) . Ό  Νόμος αύτός συμπλη
ρώθηκε τό 1987  μέ τό Νόμο 1 7 3 8 /8 7  (ΦΕΚ 2 0 0 /Α /2 0 -1 1 -1987 ).

9 1 . α) Συνεδρίαση τής Βουλής 6 1 /1 0 -7 -1 9 6 4 , β) Πρακτικά τής Βουλής, σελ. 6 9 2  
καί 7 2 0  καί γ) Έφ. Συζητήσεων σελ. 7 9 5  καί 8 2 8 .
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ύπό τών πρός τούτο υποχρεών, ώς καί τήν χορήγησιν αντιγράφων εις 
τούς αίτούντας πολίτας.

Παρίσταται απόλυτος χαί επιταχτιχή ή άνάγχη τής συστάσεως τού εν 
λόγω γραφείου, διότι άλλως θά είναι αδύνατον νά άναληφθή ή ευθύνη 
τής συγχεντρώσεως τών δηλώσεων, τής διατηρήσεως μετά πάσης εχεμύ
θειας τού απαραιτήτου αρχείου, τής έχδόσεως χαί αποστολής τών αντι
γράφων.

Διά νά χαταστή δυνατή ή έγκυρος σύστασις τού γραφείου τούτου 
φρονώ, δτι θά έπρεπε νά παρασχεθή ή σχετιχή ίξουσιοδότησις είς τόν 
Πρόεδρον τού Σώματος, ΐνα δι ’ άποφάσεώς του, ήτις θά τελή ύπό τήν 
εγχρισιν τής Βουλής, διότι ούσιαστιχώς πρόχειται περί τροποποιήσεως 
τού κανονισμού ή δποία δυστυχώς τό γε νΰν εχον δεν ύπάρχει άπαιτού- 
μενος χρόνος νά γίνη χατά τρόπον ορθόδοξον. Πάντως δμως θά ύπάρ- 
ξουν δλαι αί εγγυήσεις, διότι πέραν τής έξουσιοδοτήσεως ή άπόφασις θά 
ύποβληθή είς τήν Βουλήν πρός εγχρισιν μετά τήν έπανάληφιν τών εργα
σιών τής Νέας Συνόδου.

Δ. Βρανόποολος. Πόσοι θά είναι αυτοί;
Πρόεδρος. Θά είναι ένας Διευθυντής έχων δλους τούς άπαιτουμένους 

τίτλους χαί 2  ή 3 γραφείς οί όποιοι είναι απαραίτητοι92.
Α. Γκελεστάθης. Νά τό ίδωμεν αυτό τό σχέδιον.
Πρόεδρος. *Άν διακοπούν αί εργασίαι τής Βουλής; Νομίζω, δτι πρέ

πει νά δώσετε τήν έξουσιοδότησιν είς τόν Πρόεδρον νά όργανώση τό 
γραφεΐον αυτό συντόμως χαί ύπευθύνως ώς πρός τήν εκλογήν τού προ
σωπικού χαί τήν λειτουργίαν του.

Π. Κανελλόπουλος. Εϊμεθα σύμφωνοι.
Πρόεδρος. Κατά ταύτα ή Βουλή αποφασίζει.
Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τού Νόμου “περί προστασίας τής 

τιμής τού πολιτικού κόσμου”, εξουσιοδοτείται ό Πρόεδρος τής Βουλής 
δπως, δι’ άποφάσεώς του έφ’ άπαξ έχδοθησομένης, προβή είς τήν σύ- 
στασιν ύπηρεσίας έχ τεσσάρων ύπαλλήλων, έξ ών είς έπί βαθμώ Τμημα- 
τάρχου β' ή α τάξεως ή Διευθυντού β', είς έπί βαθμώ Γραμματέως β' 
καί α' τάξεως χαί δύο έπί βαθμώ γραφέως β' ή α' τάξεως, δημιουργου- 
μένων διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεώς ισαρίθμων οργανικών θέσεων.

Οί ανωτέρω ύπάλληλοι προσληφθήσονται δι ’ άποφάσεώς τοΰ Προέ
δρου τής Βουλής, ό μέν Τμηματάρχης ή Διευθυντής β' έχ τών έχόντων

9 2 . Πρώτος Δ/ντης τής Ύπηρεσίας Πόθεν Έσχες διορίσθηκε ό Δικηγόρος καί Πο- 
λιτευτής Ναυπακτίας άνεψιός τοϋ Νόβα Ιωάννης Αρ. Σισμάνης.
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ΙΟετή τουλάχιστον δικηγορίαν, ό Γραμματεύς εκ τών κεκτημένων πτυχί
ου Νομικής ή Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών Ε π ι
στημών ή Παντείου Σχολής καί οί γραφείς εκ τών ίχόντων Απολυτή
ριον Γυμνασίου.

Ή  περί συστάσεως καί έν γένει διαρθρώσεως τής έν λόγω υπηρεσίας 
άπόφασις, δέον νά ΰποβληθή πρός εγκρισιν είς τήν Βουλήν, έντός δύο τό 
βραδύτερον μηνών άπό τής ένάρξεως τής προσεχούς βουλευτικής Συνό
δου».

Πράγματι τήν απόφαση συστάσεως καί τήν έν γένει διάρθρωση τής 
ώς άνω υπηρεσίας, ό Πρόεδρος τήν υπέβαλλε πρός έγκριση στή Βουλή 
μέσα στίς προθεσμίες πού υποσχέθηκε στή Συνεδρίαση τής 10ης Ιουλίου 
1 9 6 4 .

Συγκεκριμένα στήν ΚΔ' Συνεδρίαση τής 22ας Δεκεμβρίου 1 9 6 4 93 

ειπε:

«Κύριοι βουλευταί, είς τήν Ήμερησίαν Διάταξιν είναι άναγεγραμμενος 
ό προϋπολογισμός τής Βουλής, θ ά  παρακαλέσω νά ξεκουρασθή ολίγον ό 
κ. Υπουργός τών Οικονομικών καί νά είσέλθωμεν είς τήν συζήτησιν 
αυτού.

Τινές βουλευταί. Νά διακόφωμεν έπί 5 λεπτά.
Πρόεδρος. Έξαρτάται άπό τόν κ. Υπουργόν τών Οικονομικών, τού 

οποίου τήν παρουσίαν θεωρώ απαραίτητον.
Δέχεται ή Βουλή νά διακόφωμεν έπί 5 λεπτά;
Πολλοί βουλευταί. Ό χι, όχι.
Πρόεδρος. *Έχει καλώς. Πρό αυτού, όμως, θά έπεθύμουν νά θέσω 

υπό τήν εγκρισίν σας πρότασίν μου έγκριθεϊσαν όμοφώνως υπό τής έπί 
τού Κανονισμού τής Βουλής Διαρκούς Επιτροπής.

Μόνη συζήτησις έπί τής αρχής τών άρθρων καί τού συνόλου τής προ- 
τάσεως “περί έγκρίσεως τής ύπ’ άριθ. 10698/1823 τής 19 Αύγούστου 
1954 άποφάσεως τού Προέδρου τής Βουλής περί συστάσεως υπηρεσίας 
διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού νόμου περί προστασίας τής τιμής 
τού πολιτικού κόσμου”.

Κύριοι βουλευταί, ώς θά ένθυμήσθε κατά τήν κατ’ άρθρον καί σύνο
λον συζήτησιν τού νομοσχεδίου “περί προστασίας τής τιμής τού πολιτι
κού κόσμου” λαβούσαν χώραν κατά τήν ΙΟην Ιουλίου φθίνοντος έτους,

9 3 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 1 2 .
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τελευταίαν συνεδρίασιν τής α' συνόδου, προτάσει διαφόρων συναδέλφων ή 
Βουλή έδέχθη τροπολογίαν δι’ ής αί δηλώσεις περιουσιακής καταστάσε- 
ως τών πρός τούτο υποχρεών δέον νά κατατίθενται είς τόν Πρόεδρον τής 
Βουλής αντί τοΰ Είσαγγελέως Έφετών, ώς προέβλεπε τό σχέδιον νόμου.

Πρός διεξαγωγήν τοΰ έργου τούτου, ή Βουλή, διά τό μή δυνατόν 
άλλως γενέσθαι, δεδομένου, δτι έπρόκειτο περί τής τελευταίας συνεδριάσε- 
ως τής Συνόδου, μέ έξουσιοδότησεν δπως δι’ άποφάσεώς μου, έφ’ άπαξ 
έκδοθησομένης,συστήσω ειδικήν πρός τούτο υπηρεσίαν, άποτελουμένην εκ 
τεσσάρων υπαλλήλων, όρίσασα άμα καί τά προσόντα έκάστου τούτων.

Πρός εξασφάλισιν δέ τοΰ άδιαβλήτου τής εν λόγω άποφάσεώς έζήτη- 
σα τότε δπως αΰτη τεθή υπό τήν έγκρισιν Υμών.

Τοιοΰτον είναι τό περιεχόμενον τής υπό τήν κρίσιν σας τεθείσης προ- 
τάσεως, τήν οποίαν παρακαλώ δπως καλύφητε διά τής έγκρίσεώς σας.

Σάς άναγινώσκω τήν σχετικήν πρότασιν (Αναγινώσκει).
Πρόεδρος. Γίνεται δεκτή ή πρότασις;
Πολλοί βουλευταί. Δεκτή, δεκτή.
Πρόεδρος. Ή  Βουλή παρεδέχθη.
Συνεπώς, ή πρότασις περί έγκρίσεώς τής ύπ’άριθ. 10698/1823 τής 

19ης Αύγούστου 1964 άποφάσεώς τού Προέδρου τής Βουλής γίνεται δε
κτή έχουσα ουτω:

Π Ρ Ο Τ Α Σ ΙΣ
Π ερί έγκρίσεώς τής ύπ ’ άριθ. 10698/1823 τής 19ης Αύγούστου 

1964 άποφάσεώς τού Προέδρου τής Βουλής “περί συστάσεως ύιτηρεσίας 
διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού νόμου περί προστασίας τής τιμής 
τού πολιτικού κόσμου”.

Άρθρον μόνον.
Έγκρίνεται άφ ’ ής έξεδόθη κ α ί έχει πλήρη ίσχύν διατάξεως τού Κ α

νονισμού τής Βουλής, ή ύπ ’ άριθ. 10698/1823 τής 19ης Αύγούστου 
1964 ήμετέρα άπόφασις, διορθουμένη ώς πρός τά προσόντα τών προ- 
σλαμβανομένων υπαλλήλων, συμφώνως πρός τήν κατά τήν ΞΑ' συνε- 
δρίασιν τής 10ης Ιουλίου 1964 ληφθεΐσαν άπόφασιν τής Βουλής, έχουσα 
ώς άκολούθως:

Α Π Ο Φ Α ΣΙΣ  
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ  Β Ο ΥΛ Η Σ

Έ χοντες ύπ ’ δφει τήν κατά τήν ΞΑ' τής 10ης Ιουλίου 1964 συνε-
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δρίασιν τής Βουλής ληφθεΐσαν άπόφασιν περί συστάσεως υπηρεσίας διά 
τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ Νόμου “περί προστασίας τής τιμής 
τοϋ Πολιτικού Κόσμου”, δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Βουλής εφ’ 
άπαξ έκδοθησομένης καί ύποβληθησομένης είς τήν Βουλήν πρός έγκρισιν 
εντός δύο τό βραδύτερον μηνών άπό τής ενάρξεως τής προσεχούς Β' 
Βουλευτικής Συνόδου, άποφασίζομεν:

Συνιστώμεν υπηρεσίαν εκ τεσσάρων θέσεων εξ ών μιας επί βαθμώ 
Τμηματάρχου β' ή α' ή Διευθυντοϋ β' τάξεως, μιάς επί βαθμώ Γραμμα- 
τέως β' ή α' τάξεως καί δύο έπί βαθμώ Γραφέως β' ή α' τάξεως. Ή  υπη
ρεσία αύτη, ής σκοπός έσεται ή παραλαβή, ταξινόμησις καί εν γένει 
διεκπεραίωσις, τών βάσει τοΰ Νόμου “περί προστασίας τής τιμής τοΰ 
Πολιτικού Κόσμου” ύποβαλλομένων υπό τών πρός τούτο ΰποχρέων δη
λώσεων, τελούσα ύπό τήν άμεσον ήμετέραν έποπτείαν καί παρακολούθη- 
σιν, ΰπαχθήσεται ύπηρεσιακώς ύπό τήν Γενικήν Γραμματείαν τής 
Βουλής.

Διά τήν κατάληφιν τών άνω θέσεων ορίζονται τά ακόλουθα τυπικά 
προσόντα. Διά τήν θέσιν τού Τμηματάρχου β' ή α' ή Διευθυντοϋ β' τάξε
ως, δεκαετής άσκησις τοΰ Δικηγορικού επαγγέλματος, διά τήν κατάλη- 
φιν τής θέσεως τοΰ Γραμματέως πτυχίον Νομικής ή Άνωτάτης Σχολής 
Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών ή Παντείου Σχολής καί διά 
τήν κατάληφιν τής θέσεως τού γραφέως απολυτήριον Γυμνασίου.

Ή  παρούσα ύποβληθήσεται είς τήν Βουλήν πρός έγκρισιν.
Ό  Πρόεδρος 

Γ . ΑΘ Α Ν Α ΣΙΑ ΔΗ Σ-Ν Ο ΒΑ Σ».
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Στή Β' Σύνοδο τοΰ έτους 1964, ό Νόβας υποδείχθηκε άπό τό κόμμα 
του γιά δεύτερη φορά υποψήφιος γιά Πρόεδρος Βουλής. Γενομένης μυ
στικής ψηφοφορίας στήν 1η Συνεδρίαση τής 14ης Νοεμβρίου, άπό 288 
ψηφοδέλτια έλαβε 168. Συνεπώς, σύμφωνα μέ τήν ανακοίνωση τοΰ Προ
σωρινού Προέδρου, Πρόεδρος τοΰ Σώματος γιά τήν Β' Σύνοδο τής Η' 
Περιόδου, έξελέγη ό Βουλευτής Αίτωλ/νίας Γ . Άθανασιάδης-Νόβας.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος άνελθών έπί τής έδρας, υπό τά ζωηρά καί πα- 
ρατεταμένα χειροκροτήματα τών κ.κ. Βουλευτών, εκφωνεί τόν κάτωθι 
λόγο στόν όποιο μεταξύ τών άλλων συμπεριέλαβε καί τόν κοινοβουλευτι
κό απολογισμό τής Α' Συνόδου94:

Προεδρικός λόγος 
α) Εύχαριστίες

«Κύριοι Βουλευταί ή άνανέωσις τής πρός εμέ εμπιστοσύνης τοΰ Σ ώ 
ματος, μέ πληροί ίκανοποιήσεως. Δέν δύναμαι νά την έκλάβω παρά καί 
ώς άναγνώρισιν τής έκθύμου προσφοράς μου διά τήν εύόδωσιν τοΰ έργου 
τής Πρώτης Συνόδου καί ώς αίσιόδοξον προσδοκίαν διά τήν χρησιμότη
τα τής συμβολής μου εις τό έργον τής άρχομένης σήμερον Δευτέρας Σ υ
νόδου.

Εκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας πρός τόν κ. Αρχηγόν τής Πλει- 
οφηφίας, ό όποιος υπέδειξε τήν επανεκλογήν μου, καί τήν βαθεϊαν μου 
ευγνωμοσύνην πρός τούς άγαττητούς συναδέλφους, οί όποιοι μέ ετίμησαν 
διά τής φήφου των. Εκτιμώ βαθέως τήν αξίαν της. Κ αί τούτο πολλαπλα
σιάζει είς τήν συνείδησίν μου τό βάρος τού αισθήματος τής ευθύνης.

Υπόσχομαι δτι θά καταβάλω τήν τιμιωτέραν επιμέλειαν καί προσπά
θειαν δπως άνταποκριθώ είς τήν εμπιστοσύνην τού Σώματος, αιρόμενος 
ύπεράνω κομματικών διακρίσεων, ΐνα, τοιουτοτρόπως, μέ πλήρη άμερο-

9 4 . α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 3 , 4 , 5 καί 6.
β) Έφημ. Συζητήσεων, Συνεδρίαση 1η τής 14ης Νοεμβρίου 1 9 6 4 , σελ. 5 , 6

καί 7.



Α ΓΟ ΡΕΥ ΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 4 5

ληφίαν, διευθύνω έπί τό άποδοτιχώτερον τάς εργασίας τοϋ Κοινοβουλί
ου, περιφρουρών άπό τοΰ τομέως μου χαί τοΰ πολιτεύματος τήν άπαρα- 
σάλευτον λειτουργίαν χαί τής Έθνιχής Αντιπροσωπείας τό άλώβητον 
κύρος».

β) Ιστορική έπέτειος

«Δέν είχα τήν πρόθεσιν, Κύριοι Αντιπρόσωποι τοΰ Έθνους, νά επε- 
χταθώ σήμερον είς γενιχωτέρας θεωρήσεις. Μέ άναγχάζει εν τούτοις νά 
τό πράξω ευτυχής σύμπτωσις ίστοριχής επετείου, ή όποία έχρινα ότι δέν 
θά έπρεπε νά παρέλθη άμνημόνευτος είς τήν αίθουσαν ταύτην:

Μεθαύριον άχριβώς, 16ψ  Νοεμβρίου, ή όποία χατά σύμπτωσιν ήτο 
χαί τότε Δευτέρα, συμπληροΰται έχατονταετία άπό τής ημέρας χαθ’ ήν ό 
Βασιλεύς Γεώργιος Α' έδωσεν ενώπιον τής Β' Έθνιχής τών Ελλήνων 
Συνελεύσεως τόν όρχον είς τό πρώτον Δημοχρατιχόν Σύνταγμα τής Χ ώ 
ρας.

Τότε χαθιερώθη πανηγυριχώς ή αρχή τής Λαϊχής Κυριαρχίας, διαχη- 
ρυχθέντος ότι άπασαι αί έξουσίαι πηγάζουν έχ τοΰ έθνους, είσήχθη δέ 
χαί ή χαθολιχή φηφοφορία, τονωθείσης ουτω τής πολιτικής δυνάμεως 
τής Λαϊχής Αντιπροσωπείας. Είς τόν Λαόν περιήλθεν ή πρωτοβουλία 
χαί ή άπόφασις τής άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος χαί είς τόν πα
τριωτισμόν τών Ελλήνων άφιερώθη ή τήρησις αύτοΰ.

Είς τήν έχθεσιν τής επί τού Συντάγματος έχείνου Επιτροπής ενεγρά- 
φετο χωρίον τοΰ Δημοσθένους: “Ή  δέ τών νόμων ισχύς τίς έστίν;... 
ΰμεΐς άν βεβαιώτε αυτούς χαί παρέχετε κυρίους αεί τώ δεομένω”. Ό  δέ 
Βασιλεύς Γεώργιος Α', πρό τής ορκωμοσίας του, εϊχεν εΐπει ολίγα 
ταυτόσημα λόγια: “Όρχιζόμενος έπί τοΰ Συντάγματος, Κύριοι Πληρε
ξούσιοι, πιστεύω, ότι ή ακριβής χαί πιστή έφαρμογή αύτοΰ χαί τών νό
μων τού Κράτους εϊναι ΰποχρέωσις τών τε αρχόντων καί τών άρχομέ- 
νων .

Έχφραστιχώς χαρακτηριστική τού εύρέος δημοκρατικού πνεύματος 
τοϋ Συντάγματος τοΰ 1864, έπί τών ακρογωνιαίων βάθρων τοΰ οποίου 
έστηρίχθη καί στηρίζεται ακόμη σήμερον όλη ή φιλελευθέρα έξέλιξις τού 
δημοσίου βίου μας, εϊναι φράσις τής Έχθέσεως τής Ειδικής Επιτροπής, 
πού τό συνέταξε λέγουσα: “ Ή  Ελευθερία εϊναι ή δέν εϊναι πλήρης. Ε ΐ  
τις τών θεδότων ένεργειών τής Ελευθερίας κωλυθή συγχαταλύονται 
πάσαι αί άλλαι”.

Έ χ ω  τήν τιμήν νά σάς καλέσω, κύριοι συνάδελφοι, όπως άναπο-
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Χούντες τό έργον τών πρό ενός αίώνος Εκπροσώπων τού Έθνους χαί 
τού πρώτου Συνταγματικού Βασιλέως τών Ελλήνων, άποτίσωμεν φόρον 
τιμής πρός τήν Μνήμην των χαί άντλήσωμεν από τήν αφετηρίαν εκείνην 
τής Κοινοβουλευτικής μας Βασιλευομένης Δημοκρατίας, διδάγματα πί- 
στεως χαί άφοσιώσεως είς τούς θεμελιώδεις θεσμούς τού πολιτεύματος 
μας».

γ) Κοινοβουλευτικός άπολογισμός Α' Συνόδου

«Ή άνασχόπησις, κύριοι συνάδελφοι, τού έργου τής Πρώτης Συνόδου, 
καθώς καί εκείνου τής Επιτροπής Έξουσιοδοτήσεως, μάς επιτρέπει πολ- 
λήν ίχανοποίησιν. Καί είς τό έμπρέπον ύφος αντικειμενικότητας έτηρήθη- 
σαν α! συζητήσεις τόσον τής νομοθετήσεως, δσον χαί τοΰ έλέγχου, καί 
λίαν άποδοτικαί είς αποτελέσματα υπήρξαν.

Κατά τήν τρίμηνον διάρκειαν τών εργασιών τής Όλομελείας έφηφί- 
σθη, ταχύτερον πάαης προβλέφεως, ό νέος Κανονισμός τού Σώματος, 
συνάμα δέ καί δεκαεπτά νομοσχέδια, έκ τών τριάκοντα πέντε κατατεθέ- 
ντων, μεταξύ τών όποιων τό περί προστασίας τής τιμής τού πολιτικού 
κόσμου καί τό περί εκλογής τών Δημοτικών Αρχών.

Συνεζητήθησαν επί πλέον 108 ερωτήσεις κα ί 18 έπερωτήσεις. Τών 
τελευταίων τούτων ό αριθμός φαίνεται σχετικώς μικρός, άλλά επί 1162 
κατατεθεισών ερωτήσεων εϊχον ληφθή διά τάς 935 εμπρόθεσμοι απαντή
σεις τών αρμοδίων Υπουργείων.

Έ πί κατατεθεισών 2164 αναφορών έλήφθησαν 1300 απαντήσεις τών 
Υπουργείων καί συνεζητήθησαν 61.

Ή  Επιτροπή Νομοθετικής Έξουσιοδοτήσεως επραγματοποίησε τόν 
μεγαλύτερου μέσον δρον είς ώρας εργασίας (5. 25) κατά συνεδρίασιν άφ’ 
ής ήρξατο λειτουργούσα τό 1952, έπί πλέον δέ έξέδωκε καί τόν μεγαλύ
τερου αριθμόν σελίδων έπισήμων πρακτικών κατά συνεδρίαν. Κατά τάς 
67 συνεδριάσεις της είργάσθη 360 ώρας, ήτοι 85 ώρας περισσότερον 
έχείνης τού 1961, τά δέ Πρακτικά της χατέλαβον 1800 σελίδας, έναντι 
972 τού 1961.

Κατετέθησαν είς αυτήν 113 σχέδια Νομοθετικών Διαταγμάτων, εξ 
ών έφηφίσθησαν τά 95 καί παρέμειναν έκκρεμή μόνον 18 (έξ ών τά 10 
είναι τού Υπουργείου Βιομηχανίας). Ή  σπουδαιότης τών φηφισθέντων 
Νομοθετικών τούτων Διαταγμάτων, έκ τών οποίων 15 είναι τοΰ Υπουρ
γείου Οικονομικών, 7 τοΰ Συντονισμού, 6 τής Παιδείας, είναι γνωστή, 
έκτενέστερον δέ πάντων συνεζητήθη ή Εκπαιδευτική Μεταρρύθμισις.
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Κύριοι βουλευταί, εισερχόμενοι εις την Δευτέραν Σύνοδον τής Βου
λευτικής μας Περίοδου, όφείλομεν νά εΐμεθα φυχικώς προπαρασκευασμέ- 
νοι δτι μάς αναμένει έργον σοβαρόν χαί επίπονον. Ή  ευρεϊα αναμορφω
τική πολιτική τής Κυβερνήσεως, βέβαιον είναι, δτι θά μάς τροφοδοτήση 
μέ σεβαστόν αριθμόν ενδιαφερόντων νομοσχεδίων. Ή δη τά κατατεθέντα 
είς τήν Επιτροπήν Εξουσιοδοτήσεως καί μή συζητηθέντα Νομοσχέδια, 
δπως ή σειρά τών υποβληθέντων υπό τοΰ κ. Υπουργού τής Βιομηχα
νίας, τό Συνταξιοδοτικόν, τό εκτυπωθέν ήδη υπαλληλικόν, τά όποια, 
δπως καί τό περί Δικηγόρων, θά προταχθούν, αύτά καί μόνα θά κατα
στήσουν ευθύς έξ αρχής εμφορτον τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Νομοθε
τικής εργασίας. Έ ξ  άλλου έχουν κατατεθή πλεΐσται ερωτήσεις καί έπε- 
ρωτήσεις, άφορώσαι σημαντικά θέματα, εργώδης δέ προβλέπεται καί ό 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Είμαι βέβαιος, δτι αί επ’ αυτών συζητήσεις 
θά τηρηθούν είς τήν εμπρέπουσαν περιωπήν, συντελούντος πρός τούτο 
καί τού γεγονότος δτι οί 93 νεοεισελθόντες είς τήν Βουλήν συνάδελφοι, 
έχουν ήδη αποκτήσει αρκετά ώριμον κοινοβουλευτικήν πείραν. ’Άλλω ς  
τε, ό νέος Κανονισμός τού Σώματος, ή φήφισις τού όποιου άπετέλεσεν 
άξιόλογον επίτευγμα τής Πρώτης Συνόδου, θέλει κατά πολύ διευκολύνει 
τό έργον μας. Κ αί έπί τή ευκαιρία δέν θεωρώ άσκοπον νά ΰπομνήσω είς 
τούς κυρίους συναδέλφους, δτι ή καθιερωθεϊσα διά τού άρθρου 52 τού νέ
ου Κανονισμού καινοτομία τής συζητήσεως τών αναφορών χαί έρωτήσε- 
ων εχάστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην χαί Παρασκευήν έπί μίαν έως 
μίαν χαί ήμίσειαν ώραν, άρχομένης τής συνεδριάσεως τήν 6ην μ .μ . 
ακριβώς, θά τηρηθή άπαρεγκλίτως. Θά δίδεται ουτω πάσα ευχέρεια 
δπως άνέτως καί έμπεριστατωμένως άναπτύσσωνται δλα τά τρέχοντα 
ζητήματα τών έπαρχιών, ένημερουμένης άδιαλείπτως τής Κυβερνήσεως 
έπί παντός αιτήματος τών λαϊκών τάξεων, άλλά ένημερουμένου έπικαί- 
ρως χαί τού λαού περί τής κυβερνητικής άντιλήφεως. Είμαι βέβαιος, δτι 
οί χ.χ. Υπουργοί, μεθ’ ών έχω προσυνεννοηθή σχετικώς, θά προσέρχω- 
νται ανελλιπώς οσάκις ή Ήμερησία Διάταξις τούς καλεΐ ώς αρμοδίους. 
Κ αί δέν αμφιβάλλω ποσώς δτι οί χ.χ. Βουλευταί, θά πράττουν τό ίδιον. 
Αναμένεται βασίμως, έχ τής τοιαύτης μεθοδεύσεως τών αναφορών καί 
τών έρωτήσεων, μέγα κέρδος χαί υπέρ τού λαού, τά αιτήματα τού όποι
ου θά έχουν άμεσον άπήχησιν είς τήν αίθουσαν αύτήν, άλλά καί υπέρ 
τής Βουλής, τό γόητρον τής όποιας θά έμπεδωθή έτι μάλλον είς τήν 
λαϊκήν συνείδησιν.

Είς τομέα σημαντικόν τής Κοινοβουλευτικής δραστηριότητος έχει 
άναπτυχθή τό θέμα τών διεθνών σχέσεων τής Βουλής. Χρήζει διά τούτο
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περισσοτέρας προσοχής, μελέτης κ<χί προπαρασκευής εκ μέρους μας.
Είς τάς διαφόρους διασκέφεις καί Συμβούλια, όπου μετέχομεν, δέν 

επιλύονται βεβαίως θετικώς τά συζητούμενα θέματα, ή μελέτη των δμως 
καταλήγει είς εισηγήσεις καί δημιουργέΐται ατμόσφαιρα δυναμένη νά 
έπηρεάση τάς εξελίξεις. Θά καταβάλλω εν συνεργασία μέ τούς αρμοδί
ους Υπουργούς ειδικήν προσπάθειαν δπως συμπληρωθή ό απαραίτητος 
εξοπλισμός διά τήν δσον ενεστι άρτιωτέραν προπαρασκευήν του έργου 
τών αντιπροσώπων μας.

Όφείλω νά διευκρινίσω δτι οί αντιπρόσωποί μας είς τάς Συνεδριάσεις 
τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί τής Διακοινοβουλευτικής Ένώσεως 
ανέπτυξαν άριστα τάς Έλληνικάς άπόφεις.

Διά τό Συμβούλων Ευρώπης άπεστάλησαν είς Στρασβούργον εκ τών 
όρισθέντων μελών κατά  τάς εργασίας τής 16ης Τακτικής Συνόδου τής 
Συμβουλευτικής Συνελεύσεως πλήρεις επταμελεΐς Άντιπροσωπεϊαι, ήτοι, 
είς τό πρώτον μέρος άπό 20-24 Απριλίου, είς τό δεύτερον μέρος άπό  
11-13 Ιουνίου κ α ί είς τό τρίτον μέρος άπό 3-7 Νοεμβρίου έ. έτους.

Πλήν τών ώς άνω εργασιών έν όλομελεία, άπεστάλησαν καί είς τάς 
διαφόρους έπιτροπάς τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως ειδικευμένοι Συ
νάδελφοι, οί όποιοι υπεστήριξαν τάς Έλληνικάς θέσεις επί διαφόρων διε
θνών ζητημάτων.

Ώ ς πρός τήν Διακοινοβουλευτικήν Ένωσιν, ή Βουλή άντεπροσωπεύθη 
είς τήν 53ην Διάσκεφιν, ήτις συνήλθεν εν Κοπεγχάγη άπό 20-28 Αύγού- 
στου διά δύο διακεκριμένων στελεχών της.

Είς τήν διάσκεφιν τών Κοινοβουλευτικών τοΰ Ν ΑΤΟ  αναχωρεί 
αυριον είς Παρισίους ή Αντιπροσωπεία τής Βουλής διά τήν ΙΟην Έτη- 
σίαν Σύνοδον καί πιστεύομεν δτι θέλει φέρει είς πέρας τό έργον της. 
Μόνον είς τήν διαρκή Επιτροπήν τής ώς άνω διασκέφεως, συνελθοΰσαν 
τήν 6ην Απριλίου έν Βόννη καί 13-17 Ιουλίου έν Ρέϋκιαβίκ, δέν κατέ
στη δυνατόν νά άντιπροσωπευθώμεν λόγω έκτάκτων περιστάσεων.

Επίσης ή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνδέσεως Ε λλάδος -  
Ε .Ο .Κ ., συνήλθε δύο φοράς, μίαν είς Βρυξέλλας 29-30 Ιουνίου υπό τήν 
Προεδρίαν μου κα ί τήν ετέραν είς Αθήνας τήν 30ην Σεπτεμβρίου κα ί 
Ιην Όκτωβρίου.

Διά τών Συνόδων τούτων έπετεύχθη ή προώθησις τών Ελληνικών 
θέσεων είς τά θέματα τής Συνδέσεως μέ τήν ΕΟ Κ, ώς άλλωστε άνεκοι- 
νώθη καί είς τήν Βουλήν.

Πλήν τών ώς άνω καθιερωμένων Αποστολών, έλαβον χώραν έπίσκε- 
φις Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας είς Αονδΐνον ύπό τήν Προεδρίαν
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μου, είς άνταπόδοσιν παλαιοτέρας έπισχέφεως Βρεταννών Βουλευτών εν 
Έλλάδι, χαί άλλη έπίσχεφις Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας είς Ια 
πωνίαν, ύπό τήν Προεδρίαν μου επίσης, έπ’ ευκαιρία τών Όλυμπιαχών 
Αγώνων, κατόπιν επισήμου προσχλήσεως τής Ιαπωνικής Διαίτης.

Πέραν τής διελεύσεως διαφόρων Κοινοβουλευτικών Προσωπικοτήτων 
εξ Ελλάδος, έφιλοξενήσαμεν έπισήμως άπό 3-7 Όκτωβρίου τόν Πρόε
δρον τής Αυστριακής Βουλής κ. Α. Μαλέτα, εις άνταπόδοσιν παλαιοτέ- 
ρας έπισχέφεως τοΰ Έλληνος Προέδρου Βουλής.

Τό Προεδρεΐον θά ύποβάλη προσεχώς πρότασιν τροποποιήσεως τού 
Υπαλληλικού Όργανισμοΰ τής Βουλής, πρός άποκατάστασιν εύρυθμοτέ- 
ρας λειτουργίας τών υπηρεσιών της, αϊτινες έχουν προφανή ανάγκην 
άναστηλώσεως. Έ χ ω  πολυτίμους συνεργάτας μεταξύ τοΰ άνωτέρου προ
σωπικού, άλλά πρέπει νά προνοήσωμεν διά τό μέλλον.

Έκ τών κυρίων μελημάτων μου θά είναι ή πλήρης άναδιοργάνωσις 
τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, ήτις ενώ έχει τά υλικά μέσα δέν έχει απο
κτήσει ακόμη τήν δέουσαν επιστημονικήν εντέλειαν. Επιτακτική ανάγκη 
είναι νά συμπληρωθή τό προσωπικόν της δι’ ειδικευμένων στελεχών, νά 
'ιδρυθή εν αυτή Τμήμα Φιλμοθήκης, ώστε νά έναποτεθοΰν εκεί όλα τά 
ενδιαφέροντα τήν Ελλάδα παλαιά δυσεύρετα συγγράμματα καί χειρόγρα
φα, κώδικες κ .λ .π ., πράγμα οίκονομικώς άνεπαίσθητον μέ τά σύγχρονα 
μέσα τής ξηρογραφίας. Γνώμη μου είναι ότι καί ειδική φωνοθήκη θά 
έπρεπε νά 'ιδρυθή εν καιρώ. Ή  παράτασις τής σημερινής καταστάσεώς 
της είναι απαράδεχτος. Φαντασθήτε, ότι μεταξύ τών υπαλλήλων της δέν 
υπάρχει οΰτε είς γερμανομαθής.

Όσον αφορά τό Στενογραφικόν Γραφεϊον, εμελετήθη, κατόπιν τής 
εξουσιοδοτήσεως τήν οποίαν έλαβα παρ’ υμών, ή νέα του όργάνωσις καί 
μόλις καταλήξω είς οριστικήν άπόφασιν θά υποβάλω ταύτην είς τήν 
έγκρισίν σας.

Ά ς  μοΰ επιτραπή, παρά τόν φόβον ότι σάς έχω κουράσει, νά βεβαι
ώσω ότι σοβαρώς μέ ανησυχεί καί μέ απασχολεί ή κατάστασις τοΰ Βου- 
λευτηρίου. Γνωστόν είναι ότι δέν είμεθα Κύριοι τοΰ Οίκου μας, λόγω 
τής συστεγάσεως πολλών άλλων Υπηρεσιών. Ύπό τάς ύπαρχούσας συν- 
θήκας δυσχερέστατου είναι νά τηρηθή ή άρμόζουσα τάξις είς τάς εισό
δους καί τούς διαδρόμους. Υπέχω τήν ευθύνην δι ’ αυτήν χωρίς νά κατέ
χω τήν δέουσαν ελευθερίαν διά τήν άντιμετώπισίν της. Ό  κ. Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως είχε τήν καλωσύνην νά έγκρίνη αποφασιστικήν προ
σπάθειαν πρός βελτίωσιν τής συμφορητικής καταστάσεώς. Θέλω ζητήσει 
τήν έγκρισίν σας διά τήν άνανέωσιν τών παλαιοντολογικών εγκαταστάσε
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ων κλιματισμού, μικροφώνων, αναβατήρων, καθώς καί πρός δημιουργίαν 
ευπρεπών αιθουσών αναμονής κάι δεξιώσεων ακόμη, ΐνα απόκτηση τό 
Βουλευτήριον την αξιοπρεπή εμφάνισιν πού τοΰ αρμόζει. Σήμερα καί 
αυτή ή ωραία Αίθουσα τών Τροπαίων, μέ τάς ιστορικός της εικονογρα
φίας, φθείρεται, χρησιμοποιούμενη ώς Γραφεία εντελώς άσχετου πρός 
τήν Βουλήν Υπηρεσίας.

Κύριοι Βουλευταί, δέν θεωρώ ίπιτετραμμένον νά σάς απασχολήσω 
περαιτέρω μέ τά πεζότερα αυτά θέματα τών εγκαταστασιακών μας πλαι
σίων, δσον καί άν έχουν καί αυτά τήν σημασίαν των.

Άφοΰ σάς ευχαριστήσω ακόμα μίαν φοράν διά τήν μεγάλην τιμήν πού 
μου άπενείματε διά τής εκ δευτέρου άναδείξεώς μου ώς Προέδρου τής 
Εθνικής Αντιπροσωπείας, έπιτρέφατέ μου νά έπικαλεσθώ άμέριστον τήν 
πολύτιμον συνδρομήν σας διά τό κοινόν έργον τής δημιουργικής λειτουρ
γίας τοΰ Κοινοβουλίου μας, τό όποιον αποτελεί τήν κρηπίδα τοΰ όμαλοΰ 
πολιτικού βίου, τό μέγα οχυρόν τής Δημοκρατίας, τό ισχυρόν φρούριον 
τής Λαϊκής Κυριαρχίας, τήν ίεράν Ακρόπολιν τοΰ Έθνους.

Έδώ άποκορυφούνται οί έθνικοί παλμοί καί καταξιοΰνται τά Ελληνι
κά πεπρωμένα. Από τήν αίθουσαν αυτήν αναμένει εναγωνίως τό Πανελ
λήνιον νά πληροφορηθή τό χαρμόσυνου άγγελμα τής πλήρους δικαιώσε- 
ως τοΰ Ηρωικού Αγώνος τής Κύπρου:

-Τ ήν  ενωσίν της μέ τήν Μητέρα Ελλάδα! (Ζωηρά καί παρατεταμέ- 
να χειροκροτήματα)».



Κατάθεση τοΰ προϋπολογισμού Βουλής

Στήν ΚΔ' Συνεδρίαση τής 22ας Δεκεμβρίου 1 9 6 4  ό Πρόεδρος 
Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας είπε σχετικά μέ τόν προϋπολογισμό τής 
Βουλής:

«Κύριοι Συνάδελφοι, διά τήν συζήτησιν επί τοΰ Προϋπολογισμού τής 
Βουλής θά μοϋ έπιτρέφητε νά προβώ προηγουμένως σέ μίαν άνακοίνωσιν 
συνδεομένην μέ θέμα τό όποιον ενδιαφέρει τούς Αντιπροσώπους τού 
Έθνους.

Ώ ς θά ενθυμήσθε, πολλάκις πολλοί έξ υμών, εκ διαφόρων κομμάτων 
προερχόμενοι, μού είχατε ύπομνήσει, δτι κατά τήν σταθεράν συνείδησιν 
τού Σώματος προσωρινός ύπήρξεν ό καθορισμός τής βουλευτικής άποζη- 
μιώσεως διά τής άποφάσεως τής Βουλής τής 9.7.1964, καί δτι τό θέμα 
έθεωρεΐτο εκκρεμές. *Αλλως τε καί ή Κυβέρνησις είχε δηλώσει, δτι άπέ- 
βλεπεν είς νέαν ρύθμισίν του πρό τού 1965.

Έ ξ  άλλου, πολλοί τών κ. κ. συναδέλφων συνεχώς έτόνιζον, δτι ή άπο- 
μάκρυνσις άπό τήν άπόφασιν τής Βουλής τήν ληφθείσαν τήν 22.3.1958, 
διά τής οποίας ή άποζημίωσις έξισούτο πρός τόν εκάστοτε μισθόν τοΰ 
άνωτάτου κρατικού λειτουργού δέν είναι δικαία καί θίγει τό ηθικόν κύρος 
τών αντιπροσώπων τού Έθνους μέσα είς τήν κρατικήν ιεραρχίαν, πα- 
ραλλήλως δέ ζήτημα αξιοπρέπειας επιβάλλει δπως ή βουλευτική άποζη- 
μίωσις καθορισθή σταθερώς καί άπαρασαλεύτως, συνδεομένη μέ τό κρα
τικόν μισθολόγιον, διά νά μή  προκαλούνται εκάστοτε συζητήσεις, έκθέ- 
τουσαι τήν Εθνικήν Αντιπροσωπείαν. Περαιτέρω, πολλάκις, κύριοι βου
λευταί, μού διεξετραγωδήσατε τάς οικονομικάς δυσχερείας, τάς οποίας 
αντιμετωπίζετε εν τή ενασκήσει τών καθηκόντων σας λόγω τής διατηρή- 
σεως υπό τών πλείστων εξ υμών, δύο κατοικιών καί τουλάχιστον δύο 
γραφείων, δηλαδή εδώ καί είς τήν επαρχίαν.

Υπήρξα συνεπής φορεύς καί πιστός διερμηνεύς τών παραπόνων σας 
καί τών αξιώσεών σας πρός τήν Κυβέρνησιν, ό Πρόεδρος τής οποίας δέν 
έπαυσε νά μελετά τό θέμα. Κατά μίαν τών τελευταίων συνεδριάσεων τού 
Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου επανέφερα τό ζήτημα καί παρε-
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κλήθην νά συνεννοηθώ μέ τούς κ.χ. Αρχηγούς τών Κομμάτων διά νά 
έκφράσουν καί ούτοι την γνώμην των. Τούτο καί έπραξα. Ό  αξιότιμος 
Αρχηγός τής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως κ. Κανελλόπουλος καί ό 
αξιότιμος Αρχηγός τού Προοδευτικού Κόμματος κ. Μαρκεζίνης άδιστά- 
κτως έξεδηλώθησαν υπέρ τής έπανασυνδέσεως τής βουλευτικής άποζη- 
μιώσεως μέ τάς άποδοχάς τού άνωτάτου κρατικού λειτουργού, έπισημά- 
ναντες επί πλέον την ανάγκην νά αΰξηθή τό ποσοστόν τής κρατήσεως 
υπέρ τού Ταμείου Συντάξεων Βουλευτών, τό όποιον, ώς έχουν σήμερον 
τά πράγματα, εΰρίσκεται είς τά πρόθυρα χρεωκοπίας. Ό  κ. Κανελλό
πουλος έτόνισε επί πλέον την ανάγκην δπως διά τής σχετικής άποφάσε- 
ως τής Βουλής καθορισθή ποσοστόν κρατήσεως υπέρ τών Πολιτικών 
Κομμάτων διά τήν κάλυφιν τών εξόδων λειτουργίας τών γραφείων των. 
Ό  κ. Μαρκεζίνης δέν εύρέθη ποτέ σύμφωνος ώς πρός τό τελευταΐον 
τούτο.

Ό  Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τής Ενιαίας Δημοκρατικής Άρι
στεράς κ. Ήλιού μού εξέφρασε επιφυλάξεις, τάς οποίας θέλει άναπτύξη ό 
ίδιος.

Έ θεσα τάς άναπτυχθείσας γνώμας ΰπ’ δφιν τής Κυβερνήσεως, ειση- 
γηθείς δπως επανασυνδεθή ή βουλευτική άποζημίωσις μέ τόν μισθόν τού 
άνωτάτου κρατικού λειτουργού, δπως αύξηθή τό ποσοστόν κρατήσεως 
υπέρ τού Τ.Α .Β. άπό 13% είς 15%>, δπως αύξηθή ή κράτησις νοσηλει
ών άπό 1%> είς 2  % , κ α ί δπως καθιερωθή κράτησις 5  % υπέρ τών Π ο
λιτικών Κομμάτων.

Ελπίζω, δτι ή Κυβέρνησις έκτιμώσα τήν άνάγκην άξιοπρεπούς κοινω
νικής παραστάσεως τών Αντιπροσώπων τού Έθνους, άλλά καί ευχερούς, 
ταύτοχρόνως, κινήσεώς των διά τήν εξυπηρέτησιν τών περιφερειών των 
καί τού λαού, τόν όποιον εκπροσωπούν, θά δεχθή τήν είσήγησίν μου, ή 
όποία άποτελεϊ πιστήν έκφρασιν τού επιμόνου αιτήματος τής πλειοφηφίας 
σχεδόν τού Σώματος. Κ αί τούτο παρακαλώ νά τό επιβεβαιώσετε, κύριοι 
συνάδελφοι, διά νά καλύφητε τήν ευθύνην τής πρωτοβουλίας μου»95.

9 5 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 7 1 2 ,  7 1 3 .



1965
1) Νεκρολογία Ούΐνστον Τσώρτσιλ

2) Νεκρολογία Λουκή Ακρίτα

3) Προσφώνηση τοΰ Γάλλου Φιλέλληνα Π. Φλεμλέν άπό 

τόν Πρόεδρο τής Βουλής

4) Ό  Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας γιά τήν

ημέρα τής Ευρώπης

5) Συζήτηση στή Βουλή γιά τό ασυμβίβαστο Προέδρου 

Βουλής καί Προέδρου Ακαδημίας Αθηνών

6) Ό  Άθανασιάδης-Νόβας ορκίζεται Πρωθυπουργός

7) Προγραμματικές δηλώσεις Κυβερνήσεως Νόβα

α) Β' Συνεδρίαση τής 2ας Αύγουστου 1 9 6 5  

β) Δ' Συνεδρίαση τής 4ης Αύγουστου 1 9 6 5  

γ) Όνομαστική Ψηφοφορία 

δ) Καταψήφιση τής Κυβερνήσεως Νόβα 

ε) Αναγνώριση αποτελέσματος 

στ) Νέες έντολές σχηματισμού Κυβερνήσεως





Νεκρολογία Ούΐνστον Τσώρτσιλ άπό τό Νόβα

Ό  Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, στή Β' Σύνοδο, 
29η Συνεδρίαση τής 25ης Ίανουαρίου 196596, άφοΰ κήρυξε τήν έναρξη 
τών Συνεδριάσεων καί έκανε τίς ανακοινώσεις πρός τό Σώμα, προχώρη
σε στή νεκρολογία καί τήν έγκριση ψηφίσματος τοΰ μεγάλου πολιτικού 
καί Πρωθυπουργού τής Μεγάλης Βρετανίας Ούΐνστον Τσώρτσιλ.

Συγκεκριμένα είπε:

«Μέ ειλικρινή θλΐφιν προβαίνω, κύριοι βουλευταί, είς τήν επίσημον 
πρός υμάς αναγγελίαν τοΰ θανάτου τής μεγαλυτέρας πολιτικής καί κοι
νοβουλευτικής προσωπικότητας τής εποχής μας, τοΰ Ούΐνστον 
Τσώρτσιλ, πρώην πρωθυπουργού τής Μεγάλης Βρετανίας. Παγκόσμιον 
είναι τό πένθος διά τήν άπώλειάν του, όμοθύμως δέ συμμετέχει τό 
Ελληνικόν *Έθνος είς αυτό.

Σόμπας ό ελεύθερος κόσμος μέ βαθεϊαν εύγνωμοσύνην τόν προπέμπει 
είς τήν αιωνιότητα, άναλογιζόμενος έν κατανύξει τάς ίστορικάς πρός τήν 
ανθρωπότητα υπηρεσίας του, ό δέ Ελληνικός Λαός δέν είναι έπιλήσμων 
τών ιδιαιτέρων είς κρίσιμους στιγμάς υπηρεσιών του πρός τήν Ελλάδα.

Ό  Ούΐνστον Τσώρτσιλ θά παραμείνη είς τήν Ιστορίαν ώς ηρωική 
μορφή συμβολίζουσα τόν έρωτα πρός τήν Ελευθερίαν, τόν σεβασμό πρός 
τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν, τήν περιφρόνησιν πρός τόν κίνδυνον, τήν 
άκατάβλητον μαχητικότητα πρός ύπεράσπισιν τών ΰφηλών ανθρωπίνων 
αξιών, τήν άδάμαστον θέλησιν διά τήν νίκην.

Ή  ένεργητικότης του άνέβλυζε μέ πλούσιο περίσσευμα άπό βαθείας 
φυχικάς καί πνευματικάς πηγάς. Διετήρει ώς έκ τούτου πάντοτε ή 
δράσις του πνοήν ποιητικήν, χροιάν δραματικήν, έπικόν μεγαλεϊον. “Κ α
νείς ποτέ δέν ώμίλησεν έν όνόματι τής Ιστορίας δπως ώμίλησεν αύτός”, 
έχει γράφει ό Μπέβαν.

96. α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 3  καί 4 .

β) Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 6 2 , 6 3  καί 6 4 .
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Ουδέποτε άλλοτε εις την σύγχρονον Ιστορίαν εμπνευσμένοι λόγοι επη
ρέασαν τόσον πολύ τόν ροΰν τών μεγάλων γεγονότων. Ουδέποτε άλλοτε 
τά μεγάλα γεγονότα, διετηρήθησαν, χαί δταν άπεχρυσταλλώθησαν, τό
σον ζωηράν τήν άπήχησιν τών ωραίων λόγων πού τά εύαγγελίσθησαν. 
Οί πλήρεις άρχαϊχοϋ χάλλους λόγοι τοΰ Ούΐνστον Τσώρτσιλ χατά τάς 
άποφασιστιχάς ώρας τοϋ Μεγάλου Πολέμου, μόνον μέ τόν Επιτάφιον 
τοΰ Περιχλέους δύνανται νά παραβληθούν. Είς πάσαν ώραν χινδύνου, οί 
ελεύθεροι λαοί θά προσφεύγουν είς αυτούς διά νά επανευρίσχουν τήν 
εμπιστοσύνην των πρός τάς αιώνιας αξίας τοΰ ανθρωπίνου βίου. Καί τήν 
εμπιστοσύνην αυτήν θά χαλυβδώνη τό ΰφηλόν παράδειγμα τής συνέπειας 
τών πράξεων. Διότι ό Ούΐνστον Τσώρτσιλ δέν ήτο μόνον μεγαλόστομος 
έμφυχωτής, ήτο χαί μεγαλοπράγμων έχτελεστής.

Άλλ ’ είς τήν αίθουσαν τής Έλληνιχής Βουλής, δπου συνεχίζεται ή 
προαιώνια παράδοσις τής Έχχλησίας τού Δήμου, χρέος μας είναι νά 
έξάρωμεν ιδιαιτέρως τήν ύφηλήν χοινοβουλευτιχήν συνείδησιν χαί τήν 
βαθεΐαν πρός τόν Κοινοβουλευτισμόν άφοσίωαιν τού Ούΐνστον Τσώρτσιλ. 
Ούδείς συνέδεσε στενώτερον παρ’ δσον αύτός τήν έννοιαν τής ελευθερίας 
μέ τήν έννοιαν τού κοινοβουλευτισμού. Μολονότι ήτο αριστοκράτης έξ 
οικογενειακής προελεύσεως, ή Βουλή τών Κοινοτήτων άπετέλεσε τό 
"Αγιον Βήμα, τό ιερόν άδυτον τής πίστεώς του. "Οταν αί γερμανιχαί 
βόμβαι χατέστρεφαν τό μέγαρον τής Αγγλικής Βουλής, έσπευσε νά έπι- 
σχεφθή τά φλέγόμενα είσέτι ερείπια. Αμίλητος χαί σκεπτικός τά περιειρ- 
γάζετο έπί πολλήν ώραν. Διά νά εϊπη έν τέλει είς τούς συνοδούς του: 
“Αύτή ή Βουλή πρέπει νά άνεγερθή έχ νέου δπως ήταν. Έν τώ μεταξύ 
δμως δέν θά χάσωμεν οΰτε μίαν συνεδρίασιν

Κ αί παλαιότερον, είς μίαν ρητορικήν αποστροφήν του ειχεν εΐπει: 
“Δέν αισθάνομαι ύπεράνω μου παρά μόνον τόν Θεόν καί τήν Βουλήν 
τών Κοινοτήτων”. "Οταν δέ μετά τήν άποχώρησίν του άπό τόν ένεργόν 
πολιτικόν βίον τοϋ έπεδόθη ομόφωνον φήφισμα άναγνωρίσεως έχ μέρους 
τού Κοινοβουλίου τών υπηρεσιών του, εύχαριστών ό Ούΐνστον 
Τσώρτσιλ, είχε δηλώσει: “Μεταξύ τών πολλών καί ποικίλων δφεων καί 
έκδηλώσεων τής δημοσίας ζωής μου, περισσότερον δλων έχτιμώ τήν 
ιδιότητά μου ώς μέλους τού Κοινοβουλίου».

Ό  εορτασμός τών επτακοσίων ετών τής Βουλής τών Κοινοτήτων άνε- 
βλήθη πρό τινων ημερών δικαίως, λόγω τής άσθενείας του. Κ αί δικαίως 
δλαι αί Βουλαί τοϋ Κόσμου τιμούν σήμερον τήν μετάρτασίν του άπό τήν 
ζωήν είς τήν άθανασίαν. Ή  Βουλή τών Ελλήνων, πρό τοϋ Μεγάρου τής 
οποίας άντιλαλούν άκόμη οί έγκαρδιωτιχοί λόγοι του τής 14ης Φεβρου-
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αρίου 1945, δέν θά υστέρηση εις την άπότισιν τών όφειλομένων τιμών. 
Πρός τούτο, θέτω υπό την έγχρισίν σας, κύριοι Βουλευταί, τό ακόλουθον 
φήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜ Α
Ή  Βουλή τών Ελλήνων μ έ βαθυτάτην θλϊφιν πληροφορουμένη τόν 

θάνατον τοΰ Ούΐνστον Τσώρτσιλ, μεγαλοφυούς πολιτικού ηγέτου, ήρω- 
ϊχώς προμαχήσαντος τών ελευθέρων θεσμών είς ώρας εσχάτου κινδύνου 
κ α ί άναδειχθέντος είς κύριον συντελεστήν τής νίκης τών ελευθέρων 
λαών, ήτις Ισωσε τάς προαιώνιας άνθρωπίνας αξίας, είσηγουμένου τού 
Προέδρου αυτής.

Ψηφίζει:
1. "Οπως έκφρασθή είς τήν οικογένειαν τού Μ εταστάντος χαί τάς 

Βουλάς τής Μ εγάλης Βρετανίας ή ομόθυμος συμμετοχή αυτής είς τό 
βαρύ πένθος των.

2. "Οπως άναρτηθή μεσίστιος ή σημαία τού Βουλευτηρίου κατά τήν 
σημερινήν ημέραν κ α ί κατά τό Σάββατον 30ην Ίανουαρίου, ημέραν τής 
κηδείας του.

3. "Οπως διακοπή ή συνεδρίασις τού Σ ώ ματος είς ευλαβή εκπλήρω- 
σιν φόρου τιμής πρός τήν ένδοξον Μνήμην του, χαί

4. "Οπως άποσταλή τό παρόν φήφισμα είς τήν οικογένειαν τού Με
ταστάντος χαί είς τάς Βρετανιχάς Βουλάς.

Δευτέρα, 25 Ίανουαρίου, 1965
Πρόεδρος. Έγχρίνεται;
"Απαντες οί Βουλευταί. Μ άλιστα, μάλιστα.
Πρόεδρος. Συνεπώς ή Βουλή έγχρίνει τό φήφισμα.
Αίωνία ή Μνήμη τοΰ μεγάλου πολιτικού χ α ί πολεμικού Ηγέτου 

Ούΐνστον Τσώρτσιλ, είς τόν όποιον οφείλει τήν έπιβίωσίν της ή Κοινο
βουλευτική Δημοκρατία».

Ακολούθησαν οί νεκρολογίες τοΰ Τσώρτσιλ άπό τόν Πρόεδρο τής Κυ
βερνήσεως Γ . Παπανδρέου, τόν Αρχηγό της Ε Ρ Ε  Παν. Κανελλόπουλο 
καί τούς λοιπούς αρχηγούς Κομμάτων.



Νεκρολογία Λουκή Ακρίτα άπό τό Νόβα

Τόν επόμενο μήνα καί σέ διάστημα μικρότερο τών δεκαπέντε ήμερων, 
ό Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας κλήθηκε νά νεκρολογή- 
σει τόν Υφυπουργό τής Εθνικής Παιδείας Λουκή Ακρίτα. Συγκεκριμένα, 
στήν 39η Συνεδρίαση τής 8ης Φεβρουάριου 196597, αμέσως μετά τήν 
έναρξη τής συνεδριάσεως είπε:

«Κύριοι Βουλευταί,
Μέ πραγματικήν οδύνην άγγέλω τόν άδόκητον θάνατον έπιλέχτου μέ

λους τοΰ Κοινοβουλίου κα ί τής Κυβερνήσεως, τοΰ βουλευτοΰ τής Β' Π ε
ριφέρειας Αθηνών κα ί Υφυπουργού τής Εθνικής Π αιδείας κ α ί Θρησκευ
μάτων Λουκή Ακρίτα.

Ή  πρόωρος άπώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα, όχι μόνον διά τήν 
πολιτικήν παράταξιν, είς τήν όποιαν άνήκεν, άλλά δ ι’ ολόκληρον τό 
Κοινοβούλιον κα ί τόν πολιτικόν κόσμον. Άδιστάκτως προσθέτω χα ί δ ι ’ 
ολόκληρον τό Έθνος. Διότι, ό Λουχής Ακρίτας συνεχρότει όλοχληρωμέ- 
νην προσωπικότητα μεστήν αξιών, δυναμένην νά ΰπηρετήση τήν Π ατρίδα  
έπί άνωτέρου έπιπέδου. Πανελλήνια είναι ό θρήνος χαί τό πένθος.

Έξορμήσας άπό ένα μικρό χωριό τής Κύπρου, έπεδόθη είς τόν αγώνα 
τής ζωής μέ αφάνταστου θεληματικότητα χαί χατώρθωσε μέ τίμιον μό
χθον νά καλλιεργήση ευρέως τάς έμφύτους πνευματιχάς του δυνάμεις χαί 
νά άξιοποιήση δημιουργιχώς τό θειον δώρον τοΰ ταλάντου.

Λογοτέχνης δόκιμος έν νεαράς ακόμη ηλικίας, δημοσιογράφος ώριμος 
μ έ σθένος εύγενές κ α ί σεβασμόν πρός τήν κοινήν γνώμην, είσήλθεν είς 
τόν πολιτικόν στίβον μ έ πλήρη ήθικήν χ α ί μορφωτικήν πανοπλίαν, μέ  
ιδεολογικόν κόσμον διαμορφωμένου, μ έ πείραν έπί τών δημοσίων πραγ
μάτων πλουσίαν.

Ένεφορεϊτο άπό άδολου πατριωτισμόν, διάπυρου. Τόν συνήντησα στρα
τιώτην, είς τά χιονισμένα Βορειοηπειρωτικά βουνά, τόν παρηχολούθησα

97 . «) Πρακτικά Βουλής, σελ. 3 3 0 -3 4 1 .  
β) Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 4 3 9 -4 4 1 .
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αγωνιστήν τής έθνιχής άντιστάσεως, τόν εθαύμασα φύχραιμον προπαρα
σκευαστήν τής αναίμακτου άπελευθερώσεως. Κ α ί τέλος, τόν αντίκρυσα 
μεταξύ τών κορυφαίων προμάχων τοϋ Έθνικοϋ Άγώνος τής Κύπρου, εις 
τόν όποιον προσέφερε μέχρις εσχάτων πολυτίμους υπηρεσίας.

Έπέπρωτο νά μή έπιζήση διά νά ΐδη πραγματοποιούμενον τό ώραιό- 
τερον όνειρον τής ζωής του: Τήν Ένωσιν τής Κύπρου μ έ τήν Μητέρα -  
Ελλάδα. Ά λλά κ α ί τόσα άλλα εύγενή όνειρα τοΰ διακεκριμένου συνα
δέλφου διέλυσε στυγνώς ό πρόωρος θάνατος... Έ ναυλος απομένει ακόμη 
είς τήν αίθουσαν αυτήν ή ηχώ τών εμπνευσμένων άγορεύσεών του κατά  
τήν συζήτησιν τής εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, τήν οποίαν μ έ τόσον 
ενθουσιασμόν, επίστευσε κ α ί μ έ τόσην εξαρσιν υπερησπίσθη. Δέν θά ΐδη 
τά άνθη κα ί τούς καρπούς τής μεγάλης προσπάθειας του. Ά λ λ ’ ούδείς, 
ουδέποτε, θά λησμονήση τόν καλόν σπορέα...

Ό  Λουκής Ακρίτας είχε αγνόν αυθορμητισμόν κ α ί πηγαϊον φυχικόν 
ανάβλυσμα. Οί όραματισμοί του έξετείνοντο είς εύρεΐς όρίζοντας. Ή  σχέ- 
φις του επετύγχανεν υφηλάς πτήσεις. Ή  καρδία του είχεν έντονον παλ
μόν κ α ί ή φυχή του βαθεΐαν δόνησιν. Τά κείμενά του κα ί α ί αγορεύσεις 
του ένεϊχον πάντοτε γνησίαν ποιότητα κα ί γλαφυρόν κάλλος. Ή θος κα ί 
αρετήν άκτινοβολοΰσεν ή δράσις του. Κρίμα πού διεχόπη τόσον προώ- 
ρως.

Αίωνία θά παραμείνη ή μνήμη του χαί φωτεινόν εσαεί τό παράδειγμά 
του.

Π αρακαλώ νά μ έ ίξουσιοδοτήσετε, κύριοι βουλευταί, νά διαβιβάσω  
τά συλλυπητήρια τοΰ Σώ ματος είς τήν οικογένειαν τού άλησμονήτου συ
ναδέλφου χαί νά έγχρίνητε τάς χαθιερωμένας εκδηλώσεις τής συμμε
τοχής τής Βουλής είς τό όφειλόμενον πένθος».

Ακολούθησαν οί νεκρολογίες τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως Γ . Πα- 
πανδρέου, τοΰ εκπροσώπου τής Ε Ρ Ε  Γ . Βογιατζή καί τών λοιπών 
αρχηγών Κομμάτων.



Προσφώνηση τοΰ Γάλλου Φιλέλληνα Π. Φλεμλέν άπό τόν 
Πρόεδρο τής Βουλής Γ . Άθανασιάδη-Νόβα

Ό  Φιλέλληνας Γάλλος Βουλευτής καί Πρωθυπουργός τής Γαλλίας 
Φλεμλέν, μέ τήν ιδιότητά του ώς Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Συνε- 
λεύσεως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, στά πλαίσια τής έπίσημης επί
σκεψής του στήν Ελλάδα, έπισκέφθηκε καί τό Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
καλεσμένος τοΰ Προέδρου τής Βουλής.

Έ τσ ι, ένώ συνεχιζόταν ή 74η Συνεδρίαση τής 14ης Απριλίου 196598, 
ό Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, είσήλθε στήν αίθουσα 
τοΰ Κοινοβουλίου συνοδεύοντας τό μεγάλο Γάλλο επισκέπτη.

Ό  Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας καταλαβών τήν 
Προεδρική Έδρα, προσφωνεί τόν Φλεμλέν ώς εξής:

«Κύριοι βουλευταί, μέ πολλή εύχαρίστησιν άναχοινώ είς τό Σώμα, 
οτι τήν στιγμήν αυτήν μάς κάμει τήν τιμήν νά παρακολουθή τήν συνε- 
δρίασίν μας ό συνάδελφος βουλευτής τού Κ άτω  Ρήνου, πολλάκις Υπουρ
γός κ α ί πρώην Πρωθυπουργός τής Γαλλίας κα ί ήδη Πρόεδρος τής Συμ
βουλευτικής Συνελεύσεως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, κ. Πιέρ Φλεμ
λέν.

Ό  κ. Φλεμλέν αποτελεί μίαν άπό τάς έπιφανεστέρας πολιτικάς φυ
σιογνωμίας τής μεταπολεμικής Ευρώπης, θά μοΰ έπιτρέφητε δέ, παρου- 
σιάζων είς υμάς τόν έκλεκτόν συνάδελφον, νά ίπαναλάβω όλίγας χαρα- 
κτηριστικάς γραμμάς, μέ τάς όποιας προσεπάθησα χθές νά συνθέσω τήν 
σκιαγραφίαν του.

Ή  Πατρίς σας, ειπον είς τόν έξοχώτατον ξένον μας, κατέστησε διά 
σύμπασαν τήν Εύρώτνην ζώσαν πραγματικότητα τάς διακηρυχθείσας 
άρχάς περί τών πολιτικών κα ί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ά λλά κα ί

9 8 . α) Πρακτικά Βουλής, σελ. 4 3 1 -4 4 3 .
β) Έφημ. Συζητήσεων, σελ. 5 7 3  καί 5 8 5 .
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προσωπικώς σείς υπήρξατε πάντοτε ό απτόητος υπέρμαχος τών λαϊκών 
ελευθεριών κα ί ό εύγλωττος κήρυξ τών ιδεωδών τής ειρηνικής συνεργα
σίας, τής αδελφότητος κα ί τής ένότητος τών Ευρωπαϊκών λαών, ιδε
ωδών είς την υπηρεσίαν τών οποίων άφιερώθη μέγα μέρος τής περίλα
μπρου πολιτικής σας δράσεως. Αράσεως, ήτις σάς άνύφωσεν έπαξίως είς 
τά ύπατα πολιτικά κα ί κυβερνητικά αξιώματα τής Χ ώ ρας σας, κ α ί μ ά
λιστα, είς ώρας κρίσιμους διά τήν μεταπολεμικήν της εξέλιξιν, τήν 
ευτυχή πορείαν τής οποίας τόσον άποτελεσματικώς εξυπηρετήσατε.

Ή  Συμβουλευτική τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης Συνέλευσις, είς τό 
πρόσωπόν σας, ώς τό πρόσωπον τοΰ επιφανούς Γάλλου πολιτικού 
άνδρός, άλλά κα ί τοΰ μεγαλόφρονος Ευρωπαίου, εύρε τόν Ιδεώδη Πρόε
δρον, όστις ενσαρκώνει κα ί ζωοποιεί τό ιδανικόν τής ειρήνης, τής συνα- 
δελφώσεως κα ί τής καρποφόρου συνεργασίας τών Ευρωπαϊκών Λαών.

Έχομεν τήν ευτυχίαν νά γνωρίζετε τήν Ε λλάδα  κ α ί μάλιστα νά συν- 
δέεσθε προσωπικώς μ έ πολλά επίλεκτα μέλη τού πολιτικού της κόσμου, 
πράγμα τό όποιον εύχεραίνει κατά πολύ τήν κοινήν μ ας προσπάθειαν. 
Γνωρίζετε μ έ πόσην άφοσίωσιν είναι προσηλωμένος ό Ελληνικός Λαός 
είς τό αίσθημα τού Δικαίου είς τάς άρχάς τής Δημοκρατίας, άλλά καί 
είς τής Ειρήνης τήν ειλικρινή επιδίωξιν. Πιστεύοντες ότι άπό άκριβή 
έκτίμησιν τών πατροπαραδότων τούτων φιλελευθέρων άρετών τοΰ Ελλη
νικού Λαού άπορρέει ή πρός τήν Χώραν μας άγάπη σας κ α ί ή δοκιμα
σμένη φιλική σας εύμένεια ύπέρ τών δικαίων της, σάς εϊμεθα διά τούτο 
πολλαπλασίως εύγνώμονες.

"Οσοι εκ τών κ.κ. συναδέλφων έχουν μετάσχει τών εργασιών τού 
Συμβουλίου τής Ευρώπης είς τό Στρασβούργον, τού οποίου ό κ. 
ΡΡΙΙΜΙΙΝ είναι επίλεκτος Δήμαρχος, πανηγυρικώς επανεκλεγείς πρό 
ολίγων ημερών, ενθυμούνται πάντοτε ζωηρώς πόσην φιλοφροσύνην κα ί  
εγκαρδιότητα, όχι μόνον φιλόξενον άλλά κα ί φιλελληνικήν συνήντησαν 
εκεϊ εκ μέρους τού Κυρίου Προέδρου, ό όποιος υπενθυμίζει είς όλους μας  
παλαιάς προσφιλείς μορφάς τοΰ Γαλλικού Φιλελληνισμού.

Βέβαιος ότι άνταποκρίνομαι είς τά αισθήματα όλων τών κυρίων συ
ναδέλφων, χαιρετίζω μ έ αισθήματα τιμής κα ί φιλίας τήν παρουσίαν τοΰ 
κ. ΡΡΙΙΜΙΙΝ είς τό Ελληνικόν Κοινοβούλιον (Ζωηρά χειροκροτήματα)».



Ό  Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας γιά τήν 
ήμερα τής Ευρώπης

Ό  Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανασιάδης-Νόβας, στήν ΟΗ' Συνε
δρίαση τής 5ης Μαΐου 1 9 6 5 "  καί κατά τή διάρκεια τών ανακοινώσεων 
πρό τής Ημερήσιας Διατάξεως, είπε γιά τήν «Ήμερα τής Ευρώπης» :

«Κύριοι Βουλευταί, ή 5η Μαΐου έχει καθιερωθή, δπως είναι γνωστόν, 
ώς “ Ήμερα τής Ευρώπης”. Συμπληρώνονται εφέτος δεχαέξ έτη άπό  
την ΐδρυσιν τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, τό όποιον εδρεύει είς τό 
Στρασβούργον. Μετέχουν ήδη είς αυτό 18 Κράτη.

Τό Συμβούλιου τής Ευρώπης αποτελεί σημαντικόν σταθμόν είς την 
ειρηνικήν προσπάθειαν κραταιώσεως τής Ευρωπαϊκής ιδέας. Σκοπός του 
είναι ή διαφύλαξις χαί ή άξιοποίησις τής κοινής πνευματικής χαί πολι
τικής κληρονομιάς τών Ευρωπαϊκών Λαών, διά τής άναπτύξεως στενω- 
τέρας επαφής χ α ί στερεωτέρας οργανικής μεταξύ των ενότητος. Ανοι
χτόν είναι τό Συμβούλιου τής Ευρώτας είς δλα τά “Κράτη Δικαίου”, 
πού σέβονται τά ανθρώπινα δικαιώματα κα ί άσπάζονται τάς ιδέας τού 
πολιτικού φιλελευθερισμού, τής άνεκτιχότητος, τής ισορροπίας. Ή  όργά- 
νωσις τής συνεργασίας μέσα είς τά πλαίσια τής εύρυτέρας Ευρωπαϊκής 
Πατρίδος, προϋποθέτει απόλυτον σεβασμόν χαί αύστηράν διατήρησιν τών 
καθέκαστα πατρίδων ώς αύθυπάρχτων χαί αυτοτελών οντοτήτων.

Αξιόλογου είναι τό έπιτελεσθέν μέχρι τούδε έργον τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, τό όποιον εύρον τήν ευκαιρίαν νά έξάρω κατά τήν τελευ- 
ταίαν είς Αθήνας έπίσκεφιν τού Προέδρου κ. Φλεμλέν, μνημονεύσας τήν 
σύμβασιν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τής Ρώμης (1950), τήν σύμβασιν 
περί εγχαταστάσεως τού 1951, τόν κοινωνικόν χάρτην τής Ευρώπης τού 
1961, συμβάσεις κοινωνικής κα ί ιατρικής περιθάλφεως, ισοτιμίας τών 
πνευματικών τίτλων κα ί άλλας.

Είς τήν συνείδησιν ημών τών Ελλήνων ό θεσμός τού Συμβουλίου τής 
Ευρώπης ευρίσκει βαθυτέραν άπήχησιν κα ί παρέχει μεγαλυτέραν ικανο- 
ποίησιν, διότι αποτελεί οίονεί άναβίωσιν τών αρχαίων Ελληνικών Άμφι- 
κτυονιών, πού είχαν μάλιστα κα ί έκεϊναι δύο όργανα (τούς Ιερομνήμονας

9 9 .  Πρακτικά Βουλής, σελ. 5 7 1 .
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κα ί τούς πυλαγόρας), δπως έχει σήμερον τό Συμβούλων Ευρώπης δυο 
επίσης δργανα: Τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν κα ί τήν Επιτροπήν έξ  
Υπουργών Εξωτερικών.

Ή  ΐδρυσις τών Άμφικτυονιών άπό τών μυθικών ετι χρόνων μ έ σκοπόν 
τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος κ α ί τής ειρήνης κ α ί την άπό συμφώνου 
έξομάλυνσιν τών άναποφεύκτων διαφορών, πρός άποτροπήν τών πολέ
μων, άποτελεϊ τίτλον έκ τών παλαιοτέρων μέσα είς τήν ιστορίαν τού 
άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, ό όποιος άναγνωρίζεται γενικώς ώς θε
μελιώδης βάσις τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κ α ί τελευταία τούτου άπό- 
δειξις είναι τό γεγονός δτι τό Συμβούλων τής Ευρώπης συμβάλλει 
ένεργώς είς την δημιουργίαν τού Ευρωπαϊκού Πνευματικού Κέντρου τών 
Δελφών, ό θεμέλιος λίθος τού όποιου κατατίθεται λίαν προσεχώς, ελπί
ζω εντός τού Ιουνίου.

Δ ιά τό Κέντρον τών Δελφών τό Συμβούλων τής Ευρώπης διαθέτει 
τρία εκατομμύρια δραχμάς. Τό σπουδαιότερον δμως είναι δτι άποτελεϊ 
τούτο τό πρώτον κα ί μόνον "Ιδρυμα, τό όποιον θέτει έπισήμως υπό τήν 
αιγίδα κα ί τήν σημαίαν του, σημαίνει δέ αυτό δτι θά όργανούνται έκεϊ 
ύπ’ αυτού συνέδρια κα ί εκθέσεις Ευρωπαϊκού χαρακτήρος, θά φιλοξε
νούνται δέ υπό τήν στέγην του έπιφανεΐς επιστήμονες κ α ί λόγιοι τής 
Ευρώπης. Τοιουτοτρόπως οί Δελφοί, και δΤ αυτών ό πανάρχαως Ελλη
νικός θεσμός, θά άποκτήσουν νέαν ίσχυράν άκτινοβολίαν.

Ή  Βουλή τών Ελλήνων, υπερήφανος διά τήν αιωνιότητα τών 
εύγενών πνευματικών άξιών πού έκληροδότησε στήν Ανθρωπότητα τό 
Ελληνικόν "Εθνος, εύχεται είς τό Συμβούλων τής Ευρώπης πλήρη 
εύόδωσιν κα ί όλοκλήρωσιν τών ιερών του σκοπών».



Ασυμβίβαστο Προέδρου Βουλής καί Προέδρου Ακαδημίας

Στή Υ Συνεδρίαση τής 25ης Μαΐου 1965100 συζητήθηκε πρόταση 
βουλευτών περί τοΰ ασυμβιβάστου τοΰ Προέδρου τής Βουλής καί τοΰ 
Προέδρου τής Ακαδημίας, διότι στό διάστημα αύτό ό Νόβας συνέπεσε νά 
εΐναι καί Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών.

Ή  συζήτηση τήν οποία θά αντιγράψουμε ολόκληρη -διότι αφορούσε 
καί τόν Αντιπρόεδρο τής Ακαδημίας Κων. Τσάτσο- άρχισε ώς εξής:

«Πρόεδρος. Κύριοι βουλευταί, θά συζητηθή ή πρότασις, τήν οποίαν 
υπέγραφαν ώρισμένοι έχ τών κυρίων συναδέλφων, ή οποία αφορά τόν 
ισχυρισμόν, ότι τό αξίωμα τοΰ Προέδρου τής Βουλής εΐναι ασυμβίβαστον 
μ έ τό αξίωμα τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας κα ί τοΰ Αντιπροέδρου κα ί 
επομένως κα ί τό αξίωμα τοΰ Βουλευτοϋ.

Είς Βουλευτής. Ποιοι τήν υπογράφουν;
Πρόεδρος. Ή  πρότασις έχει ώς εξής:

Π Ρ Ο Τ Α Σ ΙΣ
Επειδή εις τό ύπ ’ άριθμ. 50-51 τής 28.12.64 φύλλον τής Έφημερί- 

δος “Δικηγορική Γνώμη” εδημοσιεύθη άρθρον δ ι’ ού υποστηρίζεται ότι οί 
βουλευταί Γ . Άθανασιάδης-Νόβας κα ί Κ . Τσάτσος εξέπεσαν τοΰ βουλευ
τικού αξιώματος, άφ ’ ής ό πρώτος έγένετο Πρόεδρος, ό δέ δεύτερος 
Αντιπρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών.

Επειδή ταύτα ΰπεστηρίχθησαν κα ί παρά τού Δικηγόρου κ. Δ. Στα-  
μούλη, κατοίκου Αθηνών, όστις κα ί εκοινοποίησε πρός Υπουργούς καί 
τούς Αρχηγούς τών Κομμάτων τήν άπό 29 Μαρτίου ε. έ. εξώδικον δή- 
λωσίν του, ύποστηρίζουσα τάς αύτάς άπόφεις.

Επειδή χαί είς τόν ημερήσιον τύπον έγένοντο, σχετικοί υπαινιγμοί.
Επειδή δέν είναι ορθόν ούτε σκόπιμον νά διατηρούνται, έστω κα ί άβά- 

σιμοι, άμφιβολίαι περί τής νομίμου παρουσίας εν τή Βουλή δύο συναδέλ
φων εκ τών όποιων μάλιστα ό είς τυγχάνει κα ί Πρόεδρος τού Σώματος.

100 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 9 0 -9 5 .
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Διά ταύτα προτείνομεν, συμφώνως πρός τό άρθρον 79 τοΰ Κανονι
σμού, όπως όρισθή τό ταχύτερον ήμερα κ α θ ’ ήν τό Σ ώ μα θά άποφανθή, 
συνωδά τώ άρθρω 71 τού Συντάγματος έπ ί τής προχληθείσης άμφισβη- 
τήσεως.

Έν Άθήναις τή 14 Μαΐου 1965
Οί προτείνοντες βουλευταί
Ν. Αυγερινός, θ .  Άνδρεάδης, Κ. Γιαννούσης, Ν. Άλαβάνος, Γ . 

Λαζαρίδης, Α. Αντωνίου, Φ. Παναγιωτόπουλος, X . Άβραμίδης, Τ. 
Κεφαλλψός, Κ . Στεφανόπουλος, Γ.Αυμπερίδης, Γ . Σερπάνος, Κ. Πα- 
παδόπουλος, Θ. Λυμπέρης, Σ . Φωτιάδης, Α. Δερδεμέζης, Π. Σταυρό- 
πουλος, Δ. Καρατζένης, I. Διαμαντόπουλος, I. Λαυρεντίδης, Φ. Πιτού- 
λης, Α. Γεροχωστόπουλος, Δ. Λαντζούνης, Λ. Μπουρνιάς, Α. Περρω- 
τής χλπ.

Πρόεδρος. Επομένως γίνεται συζήτησις. Ό  χ. Ήλιού έχει τόν λόγον.
Εις βουλευτής. Είναι απών.
Πρόεδρος. Θέλει έτερος τόν λόγον;
Τινές Βουλευταί. “Οχι, όχι.
Σ. Μερκούρης. Τ ί λέγει ή πρότασις;
Πρόεδρος. Τήν γνωρίζετε.
Σ . Μερκούρης Δέν διενεμήθη.
Πρόεδρος. Ανεχοινώθη είς τήν Βουλήν. *Έχει ώς έξής:
Ό  Διχηγόρος χ. Δημ. Δ. Σταμούλης δ ι ’ αναφοράς του αίτεΐται όπως 

άποφανθή ή Βουλή περί έχπτώσεως άπό τού βουλευτιχού αξιώματος τών 
βουλευτών χ.χ. Γεωργίου Άθανασιάδου-Νόβα χ α ί Κων. Δ. Τσάτσου 
λόγω αποδοχής παρά τούτων τού μέν πρώτου τής Προεδρίας τής Α κα
δημίας Αθηνών τού δέ δευτέρου τής Αντιπροεδρίας αυτής.

Σ. Μερκούρης. Νομίζω ότι είς εχ τών προτεινόντων πρέπει νά ανά
πτυξη τό θέμα.

Είς βουλευτής. Δέν χρειάζεται.
Πρόεδρος. Ήλθεν ό χ. Ήλιού. Όρίστε χ. Ήλιού.
Ή . Ήλιοΰ. Κύριοι συνάδελφοι, τό ζήτημα έπ ί τού οποίου χαλούμεθα 

νά άποφασίσωμεν, είναι βεβαίως σημαντικόν. Θέλω όμως νά υπογραμ
μίσω ότι οΰτε πολιτικόν, ύπό τήν έννοιαν κομματικόν, ζήτημα είναι χαί 
δέν έμπλέχεται είς τήν πολιτικήν αντιδικίαν, διότι βέβαια αφορά είς τό 
έάν έχουν έκπέσει τής βουλευτικής ίδιότητος δύο σημαίνοντα στελέχη, 
άνά είς έξ  έχατέρου τών μεγαλυτέρων έν τή Βουλή Κομμάτων. Αλλά  
χαί είς τήν περίπτωσιν χατά τήν όποιαν ή άπάντησις θά ήτο χαταφατι-
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χή, δέν πρόκειται βεβαίως νά έπέλθη χαμμία μεταβολή κομματικής συν- 
θέσεως τής Βουλής, διότι θά άνεπληροΰντο εις τήν περίπτωσιν αυτήν 
άπό τούς αναπληρωματικούς τούς ανήκοντας εις τά ίδια Κόμματα. 
Άλλά δέν έχει κ α ί τήν έννοιαν οΰτε προσωπικής κατηγορίας, αποδοκι
μασίας, φόγου ή ελέγχου κατά τών δύο αυτών συναδέλφων μας, διότι 
καταδήλως, τιμηθέντες άπό τήν φήφον τών όμοτίμων των είς τήν Α κα
δημίαν Αθηνών, τής οποίας είναι μέλη, άνέλαβον τήν διοίκησιν αυτής 
ώς μέλη τής Συγκλήτου χα ί δέν έκαμαν τήν έπιλογήν πού προβλέπει τό 
Σύνταγμα. Ά λλά βεβαίως κα ί ή ίδιότης τοΰ ακαδημαϊκού %χ αί τό αξίω
μα τοΰ μέλους τής Συγκλήτου δέν ενέχει τίποτε, τό όποιον νά προκαλή 
τήν αποδοκιμασίαν ή τήν κατηγορίαν ή τόν φόγον. Επομένως έχομεν νά 
άποψανθώμεν επί ενός καθαρώς συνταγματικού, νομικού ζητήματος, τό 
όποιον εν τούτοις φρονώ ότι έχει κάποιαν σημασίαν πολιτικήν, δ ι ’ οΰς 
λόγους είς τήν κατακλείδα τής συντόμου ομιλίας μου θά άναπτύξω.

Θά είπω δέ τήν γνώμην μου άδιάβλητον, διότι συμπίπτει μέσα είς τό 
δημοσίευμα, διά τού όποιου τό πρώτον έγεννήθη ή ΰπόθεσις, νά μνημονεύ
εται κα ί μιά γνωμοδότησίς μου, δημοσιευθεϊσα είς τήν εφημερίδα “ Ελλή
νων Νομικών” τού έτους 1939 είς τήν σελίδα 60, έκ τελείως άλλης 
αφορμής είς άνύποπτον ώς βλέπετε χρόνον, δεδομένου μάλιστα, ότι εκεί
νην τήν εποχήν είχε καταλυθή ό Κοινοβουλευτισμός χαί δέν επρόχειτο νά 
έξετασθή επί 4ης Αύγούστου, έάν υπήρχε τό συμβιβαστόν ή τό ασυμβί
βαστον, τής μιας ίδιότητος μ έ τήν άλλην. Δέν έκαινοτόμησα, δέ οΰτε 
υπήρξα σοφός μ έ τήν γνωμοδότησίν μου εκείνην, διότι άπό τόν Π απα- 
φράγκον τόν αείμνηστον Πρόεδρον τού Συμβουλίου Επικράτειας, είς τό 
έργον του “τά πορίσματα τής νομολογίας τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας” 
άπό τούς δύο σημερινούς αντιπροέδρους κα ί χαθηγητάς χ. κ. Στασινό- 
πουλον κα ί Παπαχατζήν, άπό τούς Συνταγματολόγους, τόν αείμνηστον 
Σβώλον κα ί τόν κ. Κυριακόπουλον, άπό τόν διοιχητιχολόγον κ. Δένδια, 
άπό όλους, δέν τίθεται κάν ζήτημα χ α ί ερώτημα, εάν ή Ακαδημία 
Αθηνών είναι Ν .Π .Δ .Δ . ή άν δέν είναι.

Ά λλωστε, διά νά μή ΰπάρξη περίπτωσις συγχύσεως, οφείλω νά 
είπω, ότι είναι ομόφωνος ή θεωρία κ α ί ή πράξις ή δικαστική κα ί δέχε
ται ότι χαρακτηριστικόν τών Ν .Π .Δ .Δ ., έν άντιθέσει πρός έκεϊνα τού 
ιδιωτικού δικαίου είναι, ότι συνιστώνται διά τής βουλήσεως τής Πολιτεί
ας κα ί όχι τής βουλήσεως τών συγκροτούντων αύτά προσώπων, ότι δέν 
δύνανται νά διαλυθούν δ ι’ άποφάσεως τών μελών των, άλλά μόνον διά  
πράξεως τής Πολιτείας κα ί ότι επιδιώκουν σκοπούς έν εύρυτάτω πνεύ- 
ματι, δημοσίους ή κοινωφελείς ή πάντως, σκοπούς οί όποιοι νά μή άπο-
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βλέπουν είς τήν ιδιωτικήν οικονομικήν ωφέλειαν, τών άπαρτιζόντων 
αυτά μελών.

Περιέχει δλα τά γνωρίσματα ό νόμος ό ιδρυτικός τής Ακαδημίας, ό 
κυρώσας, δηλαδή, τό φήφισμα τοΰ 1926 είς τό άρθρον 4 αυτού λέγει τά 
έξης:

“ Ή  Ακαδημία Αθηνών έχει νομικήν προσωπικότητα...
(άναγινώσκει) ”.
Επίσης τό άρθρον 71 τού Συντάγματος είς τήν α  παράγραφον κα ί εν 

συνεχεία είς τήν β' παράγραφον αυτού λέγει τά εξής: “...(άναγινώσκει)”.
Κ α ί τέλος τό άρθρον 72 τού Συντάγματος λέγει “Βουλευταί αποδε

χόμενοι. .. (άναγινώσκει) ”,
Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι κ α ί ή δικαστική 

πράξις, κα ί μ ία άς εΐπωμεν δικαστική ομολογία τού ετέρου τών δύο δια
κεκριμένων κα ί ανεξαρτήτως πολιτικών αντιθέσεων, παρά τοΰ συνόλου 
τού Σώ ματος εκτιμουμένων συναδέλφων, περί τών όποιων πρόκειται, 
μία δικαστική τρόπον τινα ομολογία δέχεται αύτά, τά όποια λέγει τό 
Σύνταγμα, ώς ούτως εχοντα.

Πράγματι τό 1956 ό Πρόεδρος τοΰ Σώ ματος σήμερον, ό ακαδημαϊ
κός, κ. Άθανασιάδης-Νόβας, μή ών όμως τότε μέλος τής Συγκλήτου, 
έξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, τό δέ κύρος τής εκλογής του 
προεβλήθη έπί τώ λόγω ότι ώς Ακαδημαϊκός είναι υπάλληλος τής Α κα
δημίας. Δηλαδή επειδή οί Ακαδημαϊκοί λαμβάνουν μίαν άποζημίωσιν, 
εχαρακτηρίσθη υπό τού ενισταμένου υπάλληλος. Παρεμβαίνει ό ίδιος είς 
τήν δίκην διά νά υποστήριξή τήν εκλογήν του ό κ. Ν όβας κ α ί λέγει είς 
τήν παρέμβασίν του τάδε: “τήν Ακαδημίαν Αθηνών εκπροσωπεί ή Σ ύ
γκλητος. .. (άναγινώσκει)

Κ α ί αυτό τό ζήτημα κρίνον τό Έκλογοδικεϊον διά τής ύπ ’ άριθ. 30 
τού 1956 άποφάσεώς του, δέχεται ότι πράγματι οί Ακαδημαϊκοί δέν 
είναι υπάλληλοι κα ί ίσχυρίσθη κα ί ήτο τότε άληθές ότι τότε δέν ήτο κα ί 
μέλος τής διοικήσεως. Σήμερον είναι. Είναι κα ί οί δύο μέλη τής Συ
γκλήτου.

Λ. Μπουρνιάς. Επιτρέπεται; Τ ί άξίαν έχει είς τήν νομικήν έννοιαν ή 
ομολογία;

Ή . Ήλιοϋ. Έ χ ει τήν εξής ηθικήν κ α ί πολιτικήν άξίαν ότι δέν ετέλει 
όταν άπεδέχθη τήν εκλογήν του, ώς Προέδρου τής Ακαδημίας κ α ί δέν 
έδήλωσεν εντός 8 ημερών, επιλογήν μεταξύ τών δύο, δέν ετέλει εν άμφι- 
βολία, άλλά ό ίδιος είχε ίσχυρισθή τούτο ώς είχον τήν τιμήν νά σάς 
άναγνώσω. Επομένως, κ. συνάδελφοι, έάν αυτό, τό όποιον λέγω είναι
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σωστόν, νομικώς, δέν ήμπορεΐ νά προβάλη κανείς οΰτε τόν ισχυρισμόν 
ότι τά ήγνόει ή τά ήμέλησεν. Έ τσι έχουν τά πράγματα. Ή  σύγκλητος, 
προβλέπεται άπό κεφάλαιον ολόκληρον τοΰ νόμου περί Ακαδημίας 
Αθηνών κα ί συγκεκριμένως άπό τά άρθρα 58-65. “ Άποτελεΐται άπό τόν 
Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον κα ί τούς.. .(άναγινώσκει)... ”

Επομένως, περί αυτού πρόκειται. Μή μοϋ εΐπητε, κ. συνάδελφοι, εάν 
αύτά είναι αυστηρά ή δέν είναι αυστηρά ύπεράγαν. Έ γώ συνομολογώ 
πρώτος, ότι είναι αυστηρά, άλλά δέν δέχομαι εκείνο τό όποιον έλέχθη 
προχθές άπό τόν άξιότιμον Πρόεδρόν μας, ότι πρέπει έπί τέλους νά συ- 
ζητηθή τό θέμα, διά νά ίδωμεν έάν κα ί ό ΗΕΚΚΙΟΤ κακώς μετείχε τής 
Γαλλικής Βουλής. Πρώτα - πρώτα, έν Γαλλία, υποθέτω ότι είναι έφαρ- 
μοστέον τό γαλλικόν Συνταγματικόν Δίκαιον κα ί ούχί τό έν Έλλάδι. 
Δεύτερον, ό μακαρίτης ΗΕΚΚΙΟΤ , δέν ήτο μόνον Ακαδημαϊκός άλλά  
καί Δήμαρχος τής Λυών κα ί έν τούτοις δέν υπάρχει τό άσυμβίβαστον 
έκεΐ, τό όποιον π αρ ’ ήμΐν υπάρχει, μεταξύ βουλευτικής κα ί δημαρχιακής 
ιδιότητας. Ώ ς έκ τούτου ήτο ταυτοχρόνως κα ί δήμαρχος κ α ί βουλευτής 
κ α ί Ακαδημαϊκός. Άλλά είναι άλλος ό έφαρμοστέος έκεΐ νόμος. Κύριοι 
συνάδελφοι, όταν συζητοΰμεν περί τοΰ Συντάγματος, δεσμευόμεθα ύπ ’ 
αύτοΰ. Ή μπορεΐ νά έπιδιώξωμεν νά σχηματισθή ή πλειοφηφία ή σύμφω
νος μ έ τάς άπόφεις μας, ώστε νά έπιτύχωμεν τήν άναθεώρησιν τής Α ή 
Β διατάξεως. Άπό τήν ώραν πού δέν άναθεωρεϊται, νομίζω ότι δέν είναι 
δυνατόν έπί τή βάσει σκέφεων σκοπιμότητος νά προχωρήσωμεν εις λήφιν 
άποφάσεων. Τούτο δέ, διά τόν εξής λόγον. "Οπως σάς άνέγνωσα, άμφό- 
τερα τά άρθρα 71 κα ί 72 ομιλούν περί έκπτώσεως έπερχομένης αυτοδι
καίως. Άλλά όταν ύπάρχη τί, τό αυτοδικαίως έπερχόμενον, πρέπει νά 
ύπάρχη κα ί τό Σώμα, τό όργανον έκεΐνο, τό όποιον θά διαπίστωση τήν 
συνδρομήν τού περιστατικού. Ήμεΐς δέν έχομεν νά άποφανθώμεν έάν 
πρέπει ή όχι νά τούς καταστήσωμεν έκπτωτους άλλά έχομεν νά άπο
φανθώμεν έάν άνέλαβον μέλη διοικήσεως Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου. Άπό έκεΐ κα ί πέρα τό άποτέλεσμα έπέρχεται αυτοδικαίως.

Αύτό, προκειμένου περί πράξεως τών διοικητικών άρχών κα ί όχι τοΰ 
νομοθετικού Σώματος. Θεωρείται ώς άναγνωριστική άρμοδιότης, έκεΐ 
όπου υπάρχει διακριτική εύχέρεια, ά λ λ ’ ή διοίκησις είναι υποχρεωμένη 
νά κάμη κάτι τί. Λόγου χάριν, έάν τις έχη πτυχίον νομικής κα ί έπιτύχη 
είς έξετάσεις έ π ’ άδεια π αρ ’ Άρείω Π άγω  είναι υποχρεωμένος ό Υπουρ
γός Δικαιοσύνης νά διορίση τόν αίτούντα δικηγόρον. Δέν έχει διακριτι
κήν εύχέρειαν νά τόν διορίση ή κ α ί νά μή τόν διορίση, άλλά έχει τήν 
άναγνωριστικήν αρμοδιότητα νά διαπιστώση ότι α ί έκ τού νόμου αύτοΰ
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άπαιτούμεναι προϋποθέσεις, υπάρχουν ή δέν υπάρχουν, συντρέχουν ή δέν 
συντρέχουν. Έάν τώρα αυτήν τήν υποχρεωτικήν αρμοδιότητα δέν τήν 
άσκήση, ή άπόφασίς του άχυροΰται, διά παράλειφιν νόμω όφειλομένης 
ένεργείας. Θά ήτο άκυρος ή άπόφασίς μας, διότι θά παρελείπαμεν Συ- 
ντάγματι όφειλομένην ενέργειαν, έάν δέν ένεργούσαμεν σύμφωνα μέ  
αυτό. Νομίζω ότι τό Σύνταγμά μας, τό όποιον προβλέπει δύο αρμόδια 
όργανα χρίνοντα περί τοΰ κύρους τής εκλογής βουλευτοΰ ή τής διατηρή- 
σεως τής βουλευτικής ιδιότητας, έάν μέν πρόκειται περί κωλύματος 
υπάρχοντας κατά τήν ημέραν τής άνακηρύζεως αναθέτει εις δικαστικόν 
Σώμα, τό έχλογοδιχεϊον, μετά ταΰτα δέ είς αυτό τούτο τό Σώμα, τήν 
ιδίαν Βουλήν, βεβαίως έπιθυμεϊ, βεβαίως έπιτάσσει νά έφαρμόζη κα ί ή 
Βουλή έκεΐνο, τό όποιον θέ έφήρμοζεν έάν υπήρχε τό έκλογοδικείον. Κ α ί  
όταν τό έκλογοδικείον άκυροι τήν έχλογήν λ.χ. τοΰ μέλους τοΰ Λιμενι
κού Ταμείου τής νήσου “Ιου ή δέν ήξεύρω οίουδήποτε άλλου μέλους δι- 
οικήσεως έλαχιστοτάτου κα ί μή άσκούντος έπιρροήν νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου, βεβαίως αυτό έπιτάσσει χαί είς ημάς. Είναι άναθεω- 
ρητέα ή διάταξις; Έ γώ  είμαι σύμφωνος.

Άλλά δέν έχει ακόμη άναθεωρηθή. "Οπως είναι, κ α τ ’ έμέ κα ί προ- 
κειμένου περί Δημάρχων άναθεωρητέα περί ασυμβιβάστου διατάξεως, 
όπως κα ί ή περί ασυμβιβάστου τών καθηγητών τών άνωτάτων έκπαιδευ- 
τικών ιδρυμάτων διάταξις. Ά λλο τό νά φρονοΰμεν περί τού ποιον πρέπει 
νά είναι τό Σύνταγμα κ α ί ποιας ένδεχομένας βελτιώσεις πρέπει νά ύπο- 
στή κα ί άλλο τό πώς θά έφαρμόσωμεν κα ί πώς δεσμευόμεθα νά έφαρμό- 
σωμεν τό ύπάρχον Σύνταγμα.

Τερματίζων, δέ θά έλεγον, ότι σήμερον, οπότε όχι μόνον καλόπιστοι, 
άλλά κα ί κακόπιστοι κα ί άνθρωποι έπιβουλευόμενοι τούς έλευθέρους κοι
νοβουλευτικούς θεσμούς διεξάγουν μίαν έκστρατείαν έναντίον τού κύρους 
τών θεσμών αύτών, θά ήτο έξαιρετικά έπιχίνδυνο, έάν έδείχναμεν, ότι 
έπειδή έχομεν τό δικαίωμα ημείς νά φηφίζωμεν, γράφομεν τάς διατάξεις 
τού Συν/τος είς τά παλαιότερα τών υποδημάτων μας. Αυτή είναι ή άπο- 
φίς μου έπί τοΰ θέματος, άποφις καθαρώς νομική, διότι όπως σάς είπον, 
κομματικήν έπίπτωσιν δέν έχει ή τοιούτη ή τοιαύτη άπόφασίς τής 
Βουλής, οΰτε προσωπικόν χαρακτήρα, δεδομένου ότι τό κώλυμα έάν κώ
λυμα δεχθή τό Σ ώ μα ότι υπάρχει προέρχεται όχι έκ λόγων έπισυρόντων 
τόν φόγον, άλλά άπό συρροήν είς τά αύτά πρόσωπα μιάς άκόμη τιμη
τικής έντολής διά τής έχλογής των κα ί ώς μελών τής Συγκλήτου τής 
Ακαδημίας.

Σ. Μαρκεζίνης. Επιθυμώ, κ. Πρόεδρε, νά άπασχολήσω, δ ι ’ ολίγων
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την Βουλήν. Πρώτον δηλώ δτι θά φηφίσω φανερά, διότι ηχούσα νά γί
νεται συζήτησις χαί περί μυστιχής φηφοφορίας. Δέν νομίζω δτι υπάρχει 
θέμα, δπερ αφορά πρόσωπα. Ό  εχων τήν τιμήν νά όμιλή τιμά χ α ί τόν 
Πρόεδρον τής Βουλής χαί τόν συνάδελφον χ. Τσάτσον. Έ φ ’ δσον δμως 
χρίνομεν νομιχόν χαί χατά τήν γνώμην μου χαί πολιτικόν θέμα, δπως θά 
έζηγήσω δέν προκύπτει περίπτωσις μυστιχής φηφοφορίας.

*Ηχούσα μέ πολλήν προσοχήν τά δσα ό συνάδελφος χ. Ήλιου είπε. 
Θά χαταλήζω είς τήν ακόλουθον διαπίστωσιν: “Οτι αί μεγάλαι άδυναμί- 
αι τάς όποιας έχει τό Σύνταγμά μας χαί τάς όποιας είχον τήν ευκαιρίαν 
νά έπισημάνω κατά τήν συζήτησιν κα ί τήν φήφισιν τοΰ Συντάγματος χα
τά τό 1951, εμφανίζονται άνά πάσαν στιγμήν. Μ ία άπό αύτάς είναι χαί 
ή άφορώσα τήν συγχεχριμένην περίπτωσιν. Διότι πράγματι άφίνεται είς 
τήν Βουλήν νά χρίνη τό νομιχόν χαί διαδικαστικόν θέμα. Δέν υπάρχει 
Συνταγματικόν Δικαστήριον, ουτε υπάγεται ή περίπτωσις είς εχείνας πού 
κρίνει τό Έχλογοδιχεϊον. Είτε λοιπόν, θέλομεν, χ. Πρόεδρε, είτε όχι, 
δταν άφίνωμεν τήν χρίσιν είς τήν Βουλήν, προσδίδομεν είς τό ζήτημα 
πολιτικήν βαρύτητα. Ανεξαρτήτως τών εχάστοτε επιπτώσεων είναι σήμε
ρον τούτο άνεγνωρισμένον. Διότι καταλήγει είς φηφοφορίαν, ή δέ φηφο- 
φορία είναι αποτέλεσμα, χατά κανόνα -άν  θέλωμεν νά εϊμεθα ρεαλισταί 
χαί νά λέγωμεν τά σύκα, σύκα χα ί τήν σχάφην, σχάφην- είς εν προχα- 
θωρισμένον, άπό τήν πολιτικήν γραμμήν, αποτέλεσμα. Υπάρχουν, βέ
βαια, κα ί εξαιρέσεις.

Συνεπώς, τό Σώ μα αποφασίζει δπως θέλει. Άπόδειξις δτι χαί έγώ 
επανειλημμένως έχω άναχινήσει Συνταγματικόν θέμα. Ή  πλειοφηφία τής 
Βουλής, άλλως ενόμιζε χαί περιμένομεν άν ποτέ έλθη τό ζήτημα είς τό 
Δικαστήριον νά χρίνη έχεΐνο τό Δικαστήριον επί τοΰ άναχύφαντος θέματος. 
Συνεπώς, επειδή δίδω περισσότερον σημασίαν ΝΤΕ ΛΕΓΚΕ ΦΕΡΕΝΤΑ, σάς 
λέγω, δτι είς τό συγχεχριμένον θέμα ύπό τάς σημερινάς συνθήχας δέν 
είμαι εκείνος, ό όποιος θά φηφίσω διά νά έχπέσουν οί χ. συνάδελφοι, άπό 
τό βουλευτικόν αξίωμα. Δέν φρονώ δμως δτι θά θεωρηθή αντινομία άν 
έπισημάνω δτι θά ήτο ευτύχημα άν παρητοΰντο οί συνάδελφοι τής ιδιότη
τάς των, ώς Πρόεδρου χαί Αντιπροέδρου τής Ακαδημίας. Διότι εκείνο, τό 
όποιον συγχινεί περισσότερον τήν κοινήν γνώμην δέν είναι ή πολύ αυστηρά 
προσήλωσις είς τήν διάταξιν τού Συντάγματος, άλλά αυτή ή άτυχής σύ- 
μπτωσις κα ί διά τήν Ακαδημίαν χαί διά τήν Βουλήν. Αύτό δηλαδή πού 
συνέβη εφέτος. Έχ τών τριών πολιτικών μελών τής Ακαδημίας νά εκλέ
γουν τά δύο ό είς Πρόεδρος χα ί ό άλλος Αντιπρόεδρος. Κ α ί χατά σύ- 
μπτωσιν, ουτε χάν προερχόμενα εκ τής ιδίας παρατάξεως.
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Αυτό δίδει -ενώ  προφανώς πρόκειται περί συμπτώσεως- άκομφον 
έντύπωσιν. Μή παραπονούμεθα λοιπόν αν αΰριον έλθη ό τύπος κ α ί κρί
νει τήν άκομφότητα αυτήν.

Προχθές έγινε διαμαρτυρία εις τήν Βουλήν διότι ό τύπος απλώς έβε- 
βαίωσε τό σύνηθες φαινόμενον, ή Βουλή νά συνεδριάζω χωρίς βουλευτάς. 
Διότι δηλ. είπεν ό τύπος τήν αλήθειαν. Κ α ί σπεύδω, πρίν κανείς συνά
δελφος μ έ  διακόφη, νά είπω δτι δέν είμαι έ ξ  εκείνων, οί όποιοι πολύ τα 
κτικά εύρίσκονται είς τήν αίθουσαν. *ίΟταν ήμην μόνος μου, μ έ ένα βου
λευτήν είς τήν Βουλήν, δέν έλειπα ποτέ άπό τάς συνεδριάσεις. Κ α ί τώ 
ρα  πού δέν είμαι μόνος μου, δέν απουσιάζω δταν ΰπάρχη θέμα σημα
σίας, τό όποιον άξιοι τήν παρουσίαν μου. Τό Κόμμα μου δμως εν πάση 
περιπτώσει, τό όποιον έκπροσωπεί είς τήν αίθουσαν αυτήν όλιγώτερον 
τοϋ 4% , συνέβη πολλάκις είς τάς συνεδριάσεις νά έκπροσωπή τό 70% 
τών παρισταμένων. Τό άνεκίνησα αυτό, διότι απούσιαζα πρό ολίγων 
ημερών πού έγινε διαμαρτυρία διά τήν στάσιν τοΰ τύπου, δτι δηλ. συνε
δριάζει ή Βουλή χωρίς απαρτίαν ή μ έ ολίγους βουλευτάς. Τό άνακινώ 
κα ί πάλιν σήμερον, διότι αυτό είναι τό θέμα πού απασχολεί πολύ τήν 
κοινήν γνώμην, έν συνδυασμώ μ έ τό σημερινόν. Δέν είναι δυνατόν νά δ ί
δωμεν τήν έντύπωσιν δτι υπάρχει συνεννόησις διά τήν κατανομήν τών 
μεγάλων αξιωμάτων. Κ α ί έάν ακόμη έπρόκειτο περί συμπτώσεως, έπρε- 
πεν έπαναλαμβάνω είς έκ τών δύο νά παραιτηθή ή κ α ί οί δύο. Περισσό
τερον λοιπόν αποδίδω σημασίαν είς τό πολιτικόν θέμα κα ί τάς έπιπτώ- 
σεις πού έχει διά τόν πολιτικόν κόσμον ολόκληρον κα ί διά τήν Ακαδη
μίαν, παρά είς τήν αύστηράν τυπικήν ερμηνείαν, έφ’ δσον ή τελευταία, 
κακώς έχει άφεθή είς τήν κρίσιν τής Βουλής.

Αυτά ήθελα νά είπω κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος. Ό  κ. Άλαβάνος έχει τόν λόγον.
Ν. Άλαβάνος. Κύριοι βουλευταί, είναι γνωστόν, δτι τό θέμα ήχθη 

ένώπιον τοΰ Σώματος, κατόπιν αναφοράς τοϋ π α ρ ’ Άρείω Π άγω  δικη
γόρου κ. Σταμούλη, αναφοράς ή όποία έκοινοποιήθη διά δικαστικού 
κλητήρος είς τήν Βουλήν κα ί παρεδόθη κ α ί είς δλους τούς βουλευτάς.

Δ ιά τής αναφοράς ταύτης ό κ. Σταμούλης ισχυρίζεται δτι ό μέν Π ρό
εδρος τής Βουλής, ό κ. Γ . Άθανασιάδης-Νόβας κα ί έν συνεχεία ό κ. Κ . 
Τσάτσος έξέπεσαν αυτοδικαίως τής ίδιότητος τού βουλευτού, άφ ’ ής ό 
μέν πρώτος άπεδέχθη τήν έκλογήν του ώς Προέδρου τής Ακαδημίας 
Αθηνών, ό δέ δεύτερος άπεδέχθη τήν έκλογήν του ώς Αντιπροέδρου τής 
αυτής Ακαδημίας.

Πρός θεμελίωσιν τών ισχυρισμών αυτών ό έν λόγω δικηγόρος έπικα-
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λεϊται πρώτον τό άρθρον 71 τού Συντάγματος, ίσχυριζόμενος, ότι είς τά  
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τά όποια προβλέπονται υπό τοϋ 
Συντάγματος περιλαμβάνεται κα ί ή Ακαδημία τών Αθηνών. Κ α ί έν συ
νεχεία υποστηρίζει ότι ή ίδιότης τοΰ Προέδρου κα ί τοΰ Αντιπροέδρου τής 
Ακαδημίας Αθηνών άντιστοιχεί πρός εκείνην τοϋ Προέδρου κα ί Αντι
προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Ν .Π .Δ .Δ .

Δηλαδή ό κ. Σταμούλης ΰπεστήριξεν, ας θέσεις ακριβώς 6 αξιότιμος 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τής ΕΔΑ, ό κ. Ήλιοΰ, υπεστήριξε πρό 
ολίγου.

Τά νομικά θέματα, τά όποια δημιουργούνται είναι αντίστοιχα. Δηλα
δή τό πρώτον θέμα αν ή Ακαδημία Αθηνών άποτελή νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου καί δή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου τής κατη
γορίας τής προβλεπομένης υπό τοΰ άρθρου 71 τού Συντάγματος.

Κύριοι βουλευταί, είναι γνωστόν, άναγνωρίζεται δέ κ α ί παρά τών 
ήμετέρων επιστημόνων κα ί παρά τών επιστημόνων όλων τών κρατών, τά  
όποια εχουσι τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, ότι αί συναφείς διατάξεις 
τού άρθρου 70 τού Συντάγματος καθιερώνουν τήν βασικήν αρχήν τής 
ελευθερίας τού πολιτεύεσθαι. Ουτω κ α ί τό άρθρον 70 τού Ελληνικού 
Συντάγματος ορίζει τάς ελαχίστας εκείνας προϋποθέσεις, τά ελάχιστα 
εκείνα προσόντα, τά όποια απαιτούνται διά νά άποκτήση τις τό δικαίω
μα τού έκλέγεσθαι.

Τά άρθρα 71 κα ί 72 τού Συντάγματος περιορίζουν αυτό τό δικαίωμα 
διά τής δημιουργίας τών κωλυμάτων κ α ί τών ασυμβιβάστων, δι ’ ό  κα ί ή 
Επιστήμη δέχεται ότι αί διατάξεις τών άρθρων 71 κα ί 72 τού Συντάγ
ματος πρέπει νά έρμηνεύωνται συσταλτικώς.

Κ α ί έτερος νομικός λόγος έπιβάλλει τήν συσταλτικήν ερμηνείαν τών 
εν λόγω άρθρων. Είναι ό λόγος ότι τό Ελληνικόν Σύνταγμα ανήκει είς 
τήν κατηγορίαν τών λεγομένων σκληρών συνταγμάτων. Κ α ί ανήκει διά 
λόγους πού δέν υπάρχουν είς άλλα κοινοβουλευτικά κράτη εκ τοϋ γεγο
νότος ότι ή άναθεώρησις τών διατάξεων γίνεται κατά τό διάστημα δύο 
Βουλών. Δηλαδή, τρόπον τινά κα ί τό έκλογικόν σώμα μετέχει είς τήν 
άναθεώρησιν τού Συντάγματος. Αυτό είναι τό ίσχυρότερον κριτήριον τής 
κατατάξεως τού Ελληνικού Συντάγματος είς τήν κατηγορίαν τών 
σκληρών συνταγμάτων. Τ ί λέγει λοιπόν τό άρθρον 71 τού Συντάγματος. 
Αέγει ότι: “Τά μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου”. Ή  Ακαδημία Αθηνών όμως δέν είναι Νομι
κόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου; Είναι άναμφισβήτητον ότι ό,τι εν 
προκειμένω επεκαλέσθη ό κ. Ήλιοϋ, είναι αληθές, ότι κα ί ή Νομολογία
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τού Συμβουλίου Έπιχρατείας χαί οί *Έλληνες συγγραφείς χατατάσσουν 
την Άχαδημίαν Αθηνών είς τά Νομιχά Πρόσωπα Δημοσίου Διχαίου. 
Δέν νομίζω όμως τούτο ότι περιορίζει είς ένα νομιχόν την δυνατότητα νά 
άναπτύξη χαί έτέραν θεωρίαν, διότι χ α ί αί γνώμαι τών χαθηγητών με
ταβάλλονται χαί ή νομολογία δέν αποτελεί χάτι τό πάγιον. Ή  επιστήμη 
δέχεται ότι τά νομιχά πρόσωπα διαχρίνονται είς Νομιχά Πρόσωπα 
Ίδιωτιχού χαί Δημοσίου Διχαίου. Προχειμένου δέ περί προσώπων νο- 
μιχών δημοσίου διχαίου, ώς χριτήρια λαμβάνει είτε την έξάρτησιν άπό  
την διοίχησιν, είτε τήν ένάσχησιν χρατιχής εξουσίας. Προχειμένου όμως 
περί τής Ακαδημίας Αθηνών, ώ ς τούτο θά χαταδείξω εχ τών διατάξεων 
τάς όποιας μ ετ ’ ολίγον θά σάς άναγνώσω, οΰτε έξάρτησιν ή Άχαδημία 
Αθηνών έχει άπό τό χράτος, οΰτε χρατιχήν εξουσίαν άσχεί. Ά λλά χαί 
εάν πρός στιγμήν έδεχόμεθα ότι ή Άχαδημία Αθηνών αποτελεί Νομιχόν 
Πρόσωπον Δημοσίου Διχαίου, εύθύς αμέσως γεννάται τό νομιχόν θέμα 
αποτελεί πρόσωπον δημοσίου διχαίου τής κατηγορίας τών προβλεπομέ- 
νων υπό τού άρθρου 71 τού Συντάγματος; Δ ιά νά τό άνεύρωμεν αυτό 
όφείλομεν νά άνατρέξωμεν είς τόν νομοθετικόν λόγον τής νομοθετήσεως 
τής διατάξεως τού Συντάγματος, νά άνατρέξωμεν είς τόν ΚΑΤΙΟΙΕ6Ι5 
τής διατάξεως. Κ α ί έν προχειμένω θά επιχαλεσθώ όλα τά επιχειρήματα 
όλων τών συγγραφέων τούς οποίους άνέφερεν ό κ. Ήλιού ώς χ α ί ξένων 
συγγραφέων διατί ενομοθετήθη ή διάταξις αυτή. Υποστηρίζεται ότι ή 
διάταξις αυτή ένομοθετήθη διά νά μή συμπίπτη ή ίδιότης τού ελέγχοντος 
μ έ τόν ελεγχόμενον. °Έτερος έπεχαλέσθη ώς νομοθετικόν λόγον τής δια- 
τάξεως τό νά δύναται ό βουλευτής γνησίως νά ένασχή τά χαθήχοντά του 
χαί νά φέρη γνησίως τήν φωνήν τού εκλογικού σώματος έν τή αιθούση 
ταύτη χαί νά μή συμβαίνη λόγω τής έξαρτήσεως έχ τής διοιχήσεως όταν 
δηλαδή πρόκειται περί φήφου έμπιστοσύνης, νά φηφίαη παρά τήν έντολήν 
τών έχλογέων. Ν ά έβλέπατε π.χ. τόν χ. Τσάτσον νά δίδη φήφον έμπι- 
στοσύνης είς τήν Κυβέρνησιν ή τόν χ. Νόβαν, νά χαταφηφίζη τήν Κυ- 
βέρνησιν. Κ α ί έτερος λόγος, ό όποιος έπιχαλεϊται υπό τών είδιχών συγ
γραφέων είναι ότι ό χατέχων τό αξίωμα έχ τοΰ γεγονότος ότι κατέχει τό 
αξίωμα τούτο, προετοιμάζει πολιτικήν χαριέραν, θυσιάζει δηλαδή τήν 
χρηστήν διοίχησιν διά τήν δημιουργίαν ενός πολιτικού μέλλοντος. Άλλά, 
χ. βουλευταί, οΰδείς έχ τών λόγων τούτων συντρέχει είς τήν προκειμέ- 
νην περίπτωσιν χαί δέν συντρέχει δυνάμει ρητής διατάξεως τού οργανι
σμού τής Ακαδημίας Αθηνών. Ιδού  τ ί λέγει ή διάταξις: “ "Άρθρον 4. 
Ή  Άχαδημία Αθηνών έχει ιδίαν νομικήν προσωπικότητα, ιδίαν περιου
σίαν χαί ικανότητα πρός τό χληρονομείν, είναι ανεξάρτητος χαί άνεξέλε-
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γχτος έν τοίς έργοις αύτοΐς χ<χί έπιχοινωνεί πρός τό χράτος διά τοΰ 
Υπουργείου τών Έχχλησιαστιχών χαί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεω ς”. Ώ ς 
βλέπετε λοιπόν δυνάμει είδιχής διατάξεως είναι χα ί ανεξάρτητος χ α ί ανε
ξέλεγκτος χαί ούδείς λόγος συντρέχει άπό τούς λόγους, οί όποιοι ήγαγον 
τόν συνταγματικόν νομοθέτην εις την χαθιέρωσιν τών διατάξεων τού 
άρθρου 71 τού Συντάγματος.

Έλέχθη παρά τοΰ άξιοτίμου Αρχηγού τού Κόμματος τών Προοδευ
τικών, δτι τό Σύνταγμα όρίζον δτι είς τήν προχειμένην περίπτωσιν, εάν 
καλώς άντελήφθην, αποφασίζει ή Βουλή, αύτό χαί μόνον αποτελεί 
πράξιν πολιτικήν. Ή  άντίληφις τού άξιοτίμου χ. Αρχηγού τών Προοδευ
τικών συμπίπτει μέ δσα άνέπτυξεν, κατά τήν Β' Αναθεωρητικήν Βουλήν, 
ό αείμνηστος Μ ιχαλαχόπουλος. Πράγματι, τότε, χαθιερώθη ή διάταξις 
τού ταύταρίθμου άρθρου 71 χαί είς τήν Β' Αναθεωρητικήν βουλήν έτέθη 
ζήτημα, έξ  αφορμής τού Συμβολαιογράφου χαί Βουλευτού αειμνήστου 
Δάλλα, έάν έχπίπτη τού βουλευτικού αξιώματος, χαί ό Μ ιχαλαχόπουλος 
ύπεστήριξεν, δι ’ ίσχυροτάτων έπιχειρημάτων, δτι ή άπόφασις τής 
Βουλής, είς τήν προχειμένην περίπτωσιν, αποτελεί πράξιν πολιτικήν. 
Ύπεστήριξεν δμως τήν θέσιν αύτήν, άναφερόμενος είς τήν αρχήν τής 
έλευθερίας τού πολιτεύεσθαι.

I. Διαμαντόπουλος. Ποιον Σύνταγμα ίσχυε πρώτα;
Ν. Άλαβάνος. Κύριε συνάδελφε, νά σάς διευκολύνω. Ύπήρχον δύο 

Άναθεωρητιχαί Βουλαί, ή Α' χαί ή Β'. Άνεθεωρήθη τό Σύνταγμα τού 
1864 χαί είς τήν Β' Αναθεωρητικήν Βουλήν, είχεν ύποβληθή ήδη ή 
αϊτησις τής Συνταγματικής Επιτροπής, δπου περιελαμβάνετο τό άρθρον 
71. Τότε, ώς γνωρίζετε, ή Βουλή έκρινε κα ί ώς Έχλογοδιχεΐον χα ί διη- 
ρείτο είς Τμήματα, υπήρχε δέ κα ί ειδική διαδικασία. Τότε άνέχυφε τό 
θέμα τού Δ άλλα χαί άλλων βουλευτών, ώς πρός τά προσόντα των χαί 
υπό τό πρίσμα, ακριβώς τών διατάξεων αί όποΐαι άπετέλουν τό άναθεω- 
ρηθέν Σύνταγμα τού 1864. Εΐναι ταύτάριθμον τό άρθρον αύτό χ α ί έπα- 
ναλαμβάνω, δτι τότε ή Βουλή έχρινεν ώς Έχλογοδιχεΐον. Ύπεστήριξεν ό 
αείμνηστος Μ ιχαλαχόπουλος, δτι ανατίθεται τό θέμα είς άπόφασιν τής 
Βουλής, διά νά διασφάλιση αύτήν τήν βασικήν αρχήν τής έλευθερίας τοΰ 
πολιτεύεσθαι. Κ α ί νομίζω, δτι εύλόγως σήμερον γεννάται τό έρώτημα, 
δτι ένώ υπάρχει τό άρθρον 73 τού Συντάγματος, τό όποιον καθιερώνει 
ένα διχαστήριον είδιχής συνθέσεως χαί τό όποιον εύχερώς θά ήδύνατο νά 
συγχροτηθή χαί είς περίπτωσιν κωλύματος ή ασυμβιβάστου, παρά ταΰτα 
ό Συνταγματικός νομοθέτης τού 1952 δέν αναθέτει τόν έλεγχον χαί τήν 
χρίσιν αύτής τής περιπτώσεως είς τό Έχλογοδιχεΐον, άλλά τήν αναθέτει
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είς τήν Βουλήν. Άλλά δέν πρόκειται νά έπιχαλεσθώ αυτό τό γεγονός. 
Θά έπιχαλεσθώ χαί εγώ αύστηρώς νομικά κριτήρια πρός θεμελίωσιν τών 
άπόφεών μου. Έάν, λοιπόν, πρός στιγμήν προσχωρήσωμεν εις τήν θεω
ρίαν δτι ή Ακαδημία Αθηνών αποτελεί Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου 
Δικαίου, γεννάται ευθύς αμέσως τό έτερον ερώτημα: Ό  Πρόεδρος κ α ί ό 
Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Ακαδημίας Αθηνών, 
είναι κάτι τό αντίστοιχον μ έ τόν Πρόεδρον κ α ί Αντιπρόεδρον τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου; Άδι- 
στάκτως απαντώ, όχι. Διότι τί θά πή Διοικητικόν Συμβούλιον; Διοικη
τικόν Συμβούλων θά πή ένας αριθμός προσώπων, τά όποια έπιτελούν 
κυρίως τά έργα εκείνα, τά όποια συντείνουν είς τήν πραγμάτωσιν τού 
σκοπού τού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Δέν πρέπει νά λησμονήτε δτι κατά κανόνα τά Ν .Π .Δ .Δ . δέν ομοιά
ζουν μ έ τάς Α .Ε ., δέν έχουν γενικάς συνελεύσεις.

Έρωτάται έάν ό Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών χαί ό Αντιπρόε
δρος αυτής έπιτελούν έργον αποφασιστικής δικαιοδοσίας. Έπιτελούν πρά
ξεις, α ί όποϊαι συντελούν είς τήν πραγμάτωσιν τού σκοπού τής Ακαδη
μίας Αθηνών;

Ά ς  ίδωμεν λοιπόν, ποιος ό σκοπός τής Ακαδημίας Αθηνών. Τό 
άρθρον 1 τού Όργανισμού τής Ακαδημίας, ό όποιος έπιγράφεται: “ Ίδρυ- 
σις χαί σκοπός τής Α καδημίας” λέγει τά εξής:

“Ιδρύεται έν Άθήναις Ακαδημία τών Επιστημών, τών Γραμμάτων  
κα ί τών καλών τεχνών, υπό τόν τίτλον Ακαδημία Αθηνών, έχουσα σκο
πόν τήν καλλιέργειαν κα ί τήν προαγωγήν, τών έπιστημών, τών γραμμά
των κα ί τών καλών τεχνών κα ί τών ανθρωπίνων γνώσεων διά τής συ- 
γκεντρώσεως είς αυτήν τών έπιφανεστέρων Ελλήνων Επιστημόνων, λο
γογράφων, χαί καλλιτεχνών κ α ί τής μετά τών ξένων Άκαδημιών χα ί 
άλλων υπέροχων έπιστημόνων, λογιών κα ί καλλιτεχνών έπικοινωνίας.

Δεύτερον, τήν έρευναν τών στοιχείων κ α ί τών προϊόντων αυτών τής 
Ελληνικής γής τήν κ αθ ’ δλου μελέτην τής φύσεως τής χώρας, τήν έπι- 
στημονικήν ύποστήριξιν χα ί ένίσχυσιν τής Γεωργίας, τής Βιομηχανίας, 
τής Ναυτιλίας κ α ί τών λοιπών φρουτοπαραγωγικών κλάδων χαί δυνάμε
ων τού τόπου κ α ί έν γένει τήν προαγωγήν τής Εθνικής Οικονομίας.

Τρίτον, τήν διά γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, αποφάσεων κα ί κρίσεων 
διαφώτισιν χαί χαθοδήγησιν, είς τά έργα αυτά χαί έν γένει τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών Δημοσίων χαί Ιδιωτικών αναγκών τού τόπου”.

Ιδού ποιος είναι ό σκοπός τής Ακαδημίας. Τ ί έργον έπιτελεϊ τό Προ
εδρείου; Τό Προεδρείου τής Ακαδημίας, δυνάμει τών διατάξεων τού
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άρθρου 45 τοΰ οικείου Όργανισμού, διευθύνει τάς συνεδριάσεις τής Ακαδη
μίας, άποφαίνεται έπί τών αποφάσεων τής Ακαδημίας, ανακοινώνει τάς 
αποφάσεις τής Ακαδημίας, διεξάγει τάς φηφοφορίας καί εκφωνεί καί τούς 
επικήδειους τών αθανάτων Ακαδημαϊκών κατά τόν θάνατόν των. Αυτά 
είναι τά έργα τού Προεδρείου τής Ακαδημίας. Οΰδεμίαν σχέσιν έχουν καί 
δέν αποβλέπουν εις την πραγμάτωσιν τών σκοπών τής Ακαδημίας.

Τό άρθρον, λοιπόν, 45 τού Όργανισμού τής Ακαδημίας ταύτα ορίζει. 
Κ α ί ό Αντιπρόεδρος τής Ακαδημίας τί κάμνει; Ό  Αντιπρόεδρος τής 
Ακαδημίας Αθηνών απλώς αναπληρώνει κωλυόμενου τόν Πρόεδρον. Κ α ί  
όταν κωλύεται ό Αντιπρόεδρος άναπληρούται άπό τόν Πρόεδρον κα ί  
ούτω κ αθ ’ εξής. Ούδεμία λοιπόν, σύμπτωσις υπάρχει τής ιδιότητος τοΰ 
Προέδρου τής Ακαδημίας πρός τόν Πρόεδρον τού Δ. Συμβουλίου ενός 
Ν .Π .Δ .Δ ., ώς επίσης κα ί τού Αντιπροέδρου. Είναι όντως ιδιόρρυθμος ή 
νομική κατάστασις ή ίσχύουσα εν τή Ακαδημία Αθηνών. Α λλά πέραν 
τούτου τό άρθρον 7 τού αυτού νόμου ορίζει ποια είναι τά όργανα τής 
Ακαδημίας κα ί πουθενά δέν άναιφέρεται, ότι όργανον τής Ακαδημίας 
είναι ό Πρόεδρος κα ί ό Αντιπρόεδρος αυτής. Ιδού τ ί λέγει τό άρθρον 7: 
“ Ή  Ακαδημία λειτουργεί εντός τού κύκλου τών Νομίμων αρμοδιοτήτων 
της, δρώσα είτε διά πράξεων κ α ί έργων, προερχομένων εκ τής ιδίας 
αυτής πρωτοβουλίας, είτε άποδεχομένη τήν έκτέλεσιν έργων, άνατιθεμέ- 
νων αυτή υπό τού Κράτους, ή άλλων Ιδρυμάτων κ α ί ιδιωτών. Τό έργον 
τής Ακαδημίας διεξάγεται υπό τής ολομέλειας τής Ακαδημίας, υπό εκά- 
στης τών τάξεων αυτής, υπό Επιτροπών, εκ τών μελών τής Ακαδημίας 
εν γένει υπό μελών ή Επιτροπών δ ι ’ ειδικής αποστολής, δ ι’ ειδικής 
εντολής τής Ακαδημίας ή τών τάξεων αυτής”.

Είναι γνωστόν ότι, κα ί είς τάς Ε ταιρείας κα ί τά Ν .Π .Δ .Δ . ορίζονται 
ποια είναι τά όργανα. Μήπως κα ί ή Σύγκλητος τής Ακαδημίας, τής 
όποιας προεδρεύει κα ί ό Πρόεδρος τής Βουλής μας, μήπως έπιτελεΐ 
έργον άνάλογον πρός τό έργον τού Διοικητικού Συμβουλίου Ν .Π .Δ .Δ .; 
Δέν έχετε παρά νά διαβάσητε τό άρθρον 57 τού Όργανισμού τής Α κα
δημίας. Είναι γνωστόν ότι, ή Ακαδημία αποτελεί ηθικόν κα ί πνευματι
κόν ίδρυμα, τό δέ άρθρον 57 δίδει τήν εξής δικαιοδοσίαν είς τήν Σύ
γκλητον. Δίδει δικαιοδοσίαν οικονομικήν, νομικήν, περιουσιακήν, δηλαδή 
αντικείμενα τά όποια έν συσχετίσει πρός τό ίδρυμα τής Ακαδημίας, απο
τελούν αντικείμενα 15ης κατηγορίας. Είναι τό Λογιστήριον τής Α καδη
μίας ·ή Σύγκλητος. Ό  κ. Βαμβέτσος υποστηρίζει ότι έάν θέλωμεν νά πα- 
ραβάλωμεν ένα όργανον τής Ακαδημίας, πρός τό όργανον τό αντίστοι
χον ενός Ν .Π .Δ .Δ ., ώς τό Δ .Σ ., θά έπρεπε μάλλον νά έννοούμεν, ότι
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είναι ή ολομέλεια. Πρός τήν άποφιν αυτήν τοΰ διαπρεπούς γνωμιχοϋ δέν 
συμφωνώ. Έχεΐνο τό όποιον δύναται χανείς νά διαπίστωση είναι δτι, 
είναι διάσπαρτος ή διχαιοδοσία τών αρμοδιοτήτων τής Άχαδημίας. Κ α ί 
δέν υπάρχει χανένα δργανον, τό όποιον νά συγκεντρώνη δικαιοδοσίαν 
αποφασιστικήν, άνάλογον πρός εκείνην τών Ν.Π.Δ.Δ.

Δ ι’ δλους αυτούς τούς λόγους, χ. βουλευταί, πιστεύω άχραδάντως, 
κατά νομικήν συνείδησιν, δτι είς τά Ν .Π.Δ.Δ. τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ 
άρθρου 71 τού Συντάγματος δέν εμπίπτει ή Ακαδημία Αθηνών.

Κύριοι βουλευταί, ή ύπ’ άριθ. 18 Συντακτική Πράξις τού 1926, ή 
οποία έπεχυρώθη μεταγενεστέρως, ύπό τού νόμου 4389 τού 1929, μετα
ξύ τών λόγων διά τούς όποιους ίδρύθη ή Ακαδημία αναφέρει καί τούτο, 
δτι οί Ακαδημαϊκοί θά αποτελούν καί σοφούς οδηγούς είς τό Νομοθετι
κόν έργον καί μέ απόλυτον βεβαιότητα καί μέ νομικήν καί πολιτικήν 
χρήσιν προτείνω νά τούς κρατήσωμεν μεταξύ μας.

Πρόεδρος. Ό  κ. Γιαννούσης έχει τόν λόγον.
Κ. Γιαννούσης. Αντιλαμβάνομαι δτι ύπάρχει κόπωσις είς τήν Βου

λήν. Κ αί θά παρεκάλουν νά μού έπιτρέφητε άπό τής θέσεως μου νά επι- 
σημάνω ελάχιστα κύρια σημεία.

Ή  άποφις τού ύποβαλόντος τήν αναφοράν είναι ή εξής: Τό Σύνταγμα 
ορίζει δτι δέν δύναται κανείς νά εκλεγή Βουλευτής, είς περίπτωσιν κατά  
τήν όποιαν τυγχάνει μέλος τού Δ .Σ. τοΰ Ν.Π.Δ.Δ. Ή  Ακαδημία είναι 
Ν.Π.Δ.Δ. Οί κ.κ. Νόβας καί Τσάτσος είναι μέλη τού Δ.Σ. Ά ρα δέν 
ήμποροΰν νά είναι βουλευταί. Ή  μέχρι τοιαύτης άπλοϊκότητος άπλοποί- 
ησις τών εννοιών δέν είναι ορθή. Πρέπει νά όμολογηθή δτι, εκ πρώτης 
δφεως είναι πειστική, άλλά δέν είναι ορθή, διότι ώς παγίως έδέχθη τήν 
ομολογίαν -κ α ί επ ’ αύτού τοΰ σημείου ήθελον νά κάμω μίαν, διότι 
ούδείς τών άξιοτίμων συναδέλφων άνεφέρθη είς τήν ομολογίαν, ή οποία 
είναι τό μόνον δργανον είς τό όποιον κατά τό Σύνταγμα καί κατά τούς 
κειμένους νόμους έχει άνατεθή ή ερμηνεία τών νόμων- παγίως ή νομο
λογία έχει άποφανθή δι ’ αύστηράς άποφάσεως επί τών θεμάτων αύτών. 
Τό θέμα αύτό εθίγη τό πρώτον τό 1953 καί εξεδόθησαν αί ύπ’ άριθμόν 
12, 21 καί 30 άποφάσεις, αί όποϊαι είπον, δτι ή άληθής έννοια τής δια- 
τάξεως τού άρθρου 81 είναι δτι δέν ύπάγονται άπαντα τά Νομικά πρό
σωπα, άλλά μόνον εκείνα είς τά όποια εκ τού Κράτους έχει άνατεθή ή 
εξυπηρέτησις καθαρώς κρατικών σκοπών καί είναι ώς εκ τούτου δυνατόν 
νά άσκηθή έπηρεασμός τών εκλογέων.

Πρέπει νά ύπομνήσω, δτι τάς άπόφεις ταύτας επανέλαβον καί αί 
άποφάσεις, αί όποϊαι εξεδόθησαν επί παρομοίων θεμάτων κατά τά έτη
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58 αί 12 χαί 19 χαί τό 62 α ί 4663 χαί 4664 αποφάσεις τού Ύπουργο- 
δικείου. Κ ατά  συνέπειαν είναι λελυμένον τό ζήτημα χαί δέν είναι απόλυ
τον αυτό πού αναγράφεται είς τό Σύνταγμα, άλλά πρέπει νά γίνη διά- 
χρισις σύμφωνα μ έ τόν σχοπόν, τόν όποιον ήθελε ό Νομοθέτης χ α ί τόν 
όποιον άνευρίσχει τις άναδιφών τά Πραχτιχά τής Συνταγματικής Ε π ι
τροπής. Ή  διάταξις αυτή έθεσπίσθη διά τόν λόγον, δτι δέν πρέπει νά γί
νεται εχμετάλλευσις τής θέσεως τοΰ Δημοσίου Υπαλλήλου ή τοΰ Υ παλ
λήλου Νομιχοΰ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου χ α ί έπηρεασμός διά συ- 
ναλλαγάς. Τώρα ίδημιουργήθη τό θέμα: είναι δυνατόν έκ τής Α καδη
μίας νά λάβη χώραν τοιαύτη συναλλαγή; Νομίζω δτι ό όφειλόμενος 
σεβασμός είς τό Ίδρυμ α αποκλείει τοιαύτας ύπονοίας, τό όποιον άλλως· 
τε τό Ίδρυμα δέν άσχεί χ α ί 1ΜΡΕΚΙ11Μ. "Αν άναγνώσητε τόν Όργανι- 
σμόν θά ίδητε, δτι τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας συνί- 
στανται είς τήν Δ/νσιν τών συνεδριάσεων χαί είς τό νά βγάζη επικήδει
ους λόγους. Π ώς είναι δυνατόν συνεπώς νά ΰπάρξη έπηρεασμός; Χ αρα
κτηριστικόν είναι δτι έπ ί τής άποφάσεως αύτής, τήν όποιαν άνέφερεν ό 
χ. Ήλιου χαί ό όποιος άνεφέρθη είδιχώτερον είς τάς προτάσεις τού χ. 
Νόβα χ α ί δχι είς τό κείμενον, διά τής άποφάσεως αύτής τό έκλογοδι- 
χεΐον δέχεται δτι ή έπί άνωτάτου έπιπέδου παροχή γνωμοδοτήσεων 
κλπ. άποχλείει τήν δημιουργίαν σχέσεων έξαρτήσεως. V  δέ χ. Βαμβέ- 
τσος, ό όποιος ΰπήρζε χαί μέλος τής Επιτροπής σχολιάζων τήν άπόφα- 
σιν αυτήν λέγει, δτι είναι ορθόν τό σκεπτικόν, άλ λ ’ δτι έπρεπε νά βασι- 
σθή έπ ί τοΰ λόγου, δτι δέν είναι δυνατόν νά γίνη έξάρτησις χ α ί έπηρε
ασμός άπό τής θέσεως αύτής.

Ν. Μπακόπουλος (Τ π . Δικαιοσύνης). Νομίζω, δτι δλη ή συζήτησις 
είναι περιττή. 'Έχει λυθή άπό τό Συμβούλιον Επικράτειας τό θέμα, δτι 
ό Ακαδημαϊκός δύναται νά είναι Βουλευτής, καί έχρίθη έπί τή βάσει τού 
άρθρου 71 τοΰ Συντάγματος, τό όποιον λέγει τά έξής: (Αναγινώσχει).

Τό Συμβούλιον Επικράτειας είπεν ώς πρός τόν Ακαδημαϊκόν, δτι δέν 
υπάρχει άσυμβίβαστον. Επομένως εχομεν τό δεδιχασμένον τού Συμβου
λίου Επικράτειας, καί συζητοΰμεν έχει πού δέν υπάρχει θέμα.

Κ. Γιαννούσης. *Έχω νά εΐπω καί τήν έξής πολιτικήν σκέφιν. Νομίζο- 
μεν, δτι ή Βουλή έχει άναλωθή είς τό άνώτατον έκεΐνο έπίπεδον, κατεχό- 
μεθα δηλαδή άπό πνεύμα έπαρκείας, ώστε νά πιστεύωμεν, δτι θά πρέπει νά 
κλείσωμεν τήν θύραν άπό τήν άνωτάτην πνευματικήν ηγεσίαν τού τόπου;

Αύτά, κύριοι, είχα νά θέσω ύπ’ δφιν σας.
Πρόεδρος. Νομίζω, δτι έπαρκώς έξετέθη τό θέμα καί παρακαλώ νά 

προχωρήσωμεν είς φηφοφορίαν.
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I. Διαμαντόπουλος. Παραχαλώ χ. Πρόεδρε, νά μού δοθή ό λόγος. Ή  
Βουλή δέν άποτελεϊται μόνον άπό Νομικούς. Άποτελεΐται άπό *Ελληνας 
πολίτας ανεξαρτήτως Νομικών γνώσεων. Τό Σύνταγμα δέν προβλέπει 
δτι μόνον οί Νομικοί θά κατευθύνουν τάς συνεδριάσεις τοΰ Σώματος. 
Κ α τ ’ αρχήν είμαι υπέρ τής φανεράς ψηφοφορίας διά νά γνωρίζη ό Ελλη
νικός λαός τί έψήφισεν έκαστος έξ ημών.

Διερωτώμαι, διατί πρό ημερών δταν ήδύνατο νά είναι προσωπικόν τό 
θέμα, διότι άφεώρα ώρισμένους Υπουργούς, δ ι’ υπερβάσεις είς τά Δημό
σια έργα τών Υπουργείων των, έκεΐ έγινε φανερά ή ψηφοφορία, ώστε ή 
πειθαρχία τοΰ κόμματος νά δώση τό αποτέλεσμα πού ήθελε ή Κυβέρνη- 
σις; Τώρα έχομεν τάς δύο παρατάξεις ένδιαφερομένας, ώστε νά προδι- 
χάζεται τό αποτέλεσμα. Έγώ δέν έχω δικαίωμα νά άτενίζω άνευ σεβα
σμού πρός αυτούς τούς δύο κυρίους οί όποιοι έχουν άμφότεροι πολιτικήν 
ιστορίαν, τήν όποιαν σέβομαι καί εκτιμώ καί δέν είναι εΰκολον νά κρίνω. 
Τό Σύνταγμα, δμως, είναι σκληρόν, ώς είπεν ό κ. Άλαβάνος, καί δέν 
κάμει εξαιρέσεις (Είτε σκληρό είναι τό σιτάρι, είτε μαλακό κανείς τρώγει 
τό ψωμί πού υπάρχει).

Θά είναι ή πρώτη φορά είς τόν πολιτικόν μου βίον, πού θά μέ ϊδετε νά 
συμφωνήσω έπί τοΰ συζητουμένου θέματος μέ τόν έκπρόσωπον τής Ε.Δ.Α. 
Ό  κ. Μαρκεζίνης έπρότεινε λύσιν πολιτικήν εύφυά, ή όποία ικανοποιεί 
τούς πάντας. Κ αί τούς συναδέλφους, οί όποιοι θά μείνουν είς τάς θέσεις 
των καί τόν Ελληνικόν λαόν. Νομίζω, δτι ή λύσις αυτή, νά παραιτηθούν 
δηλαδή άπό τήν Σύγκλητον τής Ακαδημίας θά είναι αυτή, είς τήν όποία 
τελικώς θά καταλήξωμεν. Ό κ. Άλαβάνος είπε περί παλαιοτέρου Συντάγ
ματος. Είπεν, δμως, έν συνεχεία δτι δέν υπήρχε τότε Εκλογοδικείου. Τό
τε διατί συζητούμεν; Μή νομίζετε, κύριοι, δτι υποστηρίζω τούς ένδιαφερο- 
μένους διά νά φύγουν άπό τίς θέσεις των οί κ. κ. Νόβας καί Τσάτσος διά 
νά πάρουν αυτοί τάς θέσεις των. Κ ατ’ έμέ έκεϊνοι, πού είχον έννομον συμ
φέρον καί συνταγματικόν δικαίωμα έπρεπε νά κάμουν πρόσφυγάς έγκαίρως 
χαί δ ι’ αυτό τούς κατηγορώ. Είπεν ό χ. Υπουργός τής Δικαιοσύνης, δτι 
δέν υπάρχει θέμα. Τότε διατί τό έφερεν ή Κυβέρνησις;

Πρόεδρος. Βουλευταί τό έφεραν.
I. Διαμαντόπουλος. Έγώ τήν προσωπικήν μου γνώμη θά έκφέρω καί 

άπό χεί καί πέρα θά κρίνη ή Βουλή. Πάντως πρώτος τό έφερον έγώ 
ένώπιον τού Σώματος.

Κύριοι συνάδελφοι, είδιχώς ήμεΐς τής Ένώσεως Κέντρου έχάμαμεν 
ένα άγώνα χαί έφωνάζαμε διά τό 114, συνεχώς. Τ ί λέγει τό 114; Λέ
γει δτι πρέπει νά σεβώμεθα τά άλλα 113 άρθρα, δπως τά πιστεύομεν,
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δπως τά νομίζομεν. Δ Γ  εμέ προσωπιχώς ή εφαρμογή τοΰ Συντάγματος 
υπήρξε σκληρότατη. Ό  παλαιός βουλευτής Αθηνών χ. Κατσώ τας γνωρί
ζει τί ΰπέστην έγώ. Έ λαβον εντολήν τό 1956 άπό τό Ύπουργεϊον Ε σω 
τερικών χαί μάλιστα τόν Διευθυντήν Έχλογών χ. Γεωργίου νά ύποβάλω  
παραίτησιν άπό θέσιν, μή μονίμου υπαλλήλου, άλλά έπί θητεία είς τό 
Πολιτικόν Νοσοχομεΐον. Είς τήν ιδίαν τύχην μ έ εμέ εΰρέθη κ α ί ό κ. 
Σπόρου, Ιατρός τοΰ Δημοτικού Νοσοκομείου Σάμου χαί ό χ. 
Κατσαφάδος, ιατρός τού Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς. Ά λλά ό μέν 
χ. Σπόρου χαί εγώ εϊμεθα αντίθετοι τότε, ώς άνήχοντες είς τό Κέντρον, 
ό δέ χ. Κατσαφάδος ήτο Υπουργός τής ΕΡΕ. Ύπεχρεώθημεν, επανα
λαμβάνω, τότε, κατόπιν εντολής τοΰ κ. Γεωργίου, τοΰ Διευθυντού τού 
Τμήματος Έχλογών να ΰποβάλωμεν παραίτησιν. Ό  χ. Κατσώ τας θά τά 
ένθυμήται. Ύπέβαλον τήν παραίτησιν μου χαί έγραφα έπάνω, κατόπιν 
εντολής. Έπήρα είς τό τηλέφωνον τόν χ. Κατσώταν, ό όποιος μού είπεν 
δτι δέν έπρόχειτο νά γίνη τίποτε χαί μ ’ δλον τούτο έπειτα α π ’ όλίγας 
ημέρας έχασα τήν θέσιν μου χαί τά συντάξιμα χρόνια. Ό  χ. Σπόρου 
έχασε τήν θέσιν του, εδήλωσε φιλίαν είς τήν ΕΡΕ, ξαναπήρε τήν θέσιν 
του χαί εταχτοποιήθη. Κ α ί ό χ. Κατσαφάδος, ώς Υπουργός, ό ίδιος δέν 
υπέβαλε παραίτησιν, τήν ίδιχήν μου δμως διεβίβασεν είς τό Άδελφάτον 
τού Δημοτικού Νοσοκομείου. "Ολα αυτά άποδειχνύουν δτι τό άρθρον 3 
τού Συντάγματος πόσον τηρείται άπό δλους μας εδώ μέσα, ώστε οί δύο 
άναφερθέντες συνάδελφοι νά μή χάσουν ώς έγώ τήν σύνταξίν των. Κύρι
οι, διά πρώτην φορά έλαβον γνώσιν τού θέματος άρχάς Μαρτίου άπό  
τήν “Δικηγορικήν Γνώμην”. Έπέρασεν ημέρες πολλές άπό τότε κα ί 
είδον δτι κανείς δέν έχινεΐτο. Κ α ί άπόφε ηχούσα τόν χ. Αρχηγόν τής 
Ε Ρ Ε  λέγοντα δτι θά ώφειλε κ α τ ’ αυτόν 6 κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσε
ως νά φέρη ό ίδιος τό θέμα του, πού συνεζητήθη άπόφε έδώ άπό ευθι
ξίαν άμα τή άναγραφή του είς τόν τύπον. Έπέρασαν έπαναλαμβάνω ημέ
ρες πολλές, είδον δτι δέν έγένετο τίποτε χ α ί άπέστειλα τότε τήν 20 
Μαρτίου είς τόν χ. Πρόεδρον τής Βουλής μίαν έπιστολήν τήν οποίαν 
παρακαλώ νά σάς άναγνώσω.

“ Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Πρό ημερών άνέγνωσα έμπεριστατωμένως άρθρον είς τήν Εφημερίδα 

“ΔΙΚΗ ΓΟ ΡΙΚΗ  ΓΝΩΜΗ”, έν συνεχεία δέ σχόλια είς τόν ημερήσιον 
Τύπον, σύμφωνα μέ τά όποια, τόσον Ύμεΐς, δσον καί ό κ. Κων. Τσά- 
τσος, έχετε χατά τά άρθρα 71 χαί 72 τού Συντάγματος έχπέση τού βου
λευτικού άξιώματος.

Αμέσως έφρόντισα χαί έπεχοινώνησα μέ τόν άξιότιμον χ. Κωνστ.



Α ΓΟ ΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 81

Τσάτσον, δστις μοί έδήλωσεν δτι τά άναφερόμενα επιχειρήματα δέν 
εύσταθοΰν καί δτι ό ίδιος θά άπαντήση διά νά τά άντικρούση. Μέχρις 
ώρας δεν ειδον άπάντησίν τινα, οΰτε έκ μέρους σας, οΰτε έκ μέρους τοΰ 
κ. Τσάτσου, άντιθέτως βουλευταί νομικοί έπιμένουν δτι ή Δικηγορική 
Γνώμη όρθώς θέτει τό ζήτημα.

Κατά τό 1956 έγραφα ώς βουλευτής Άττικοβοιωτίας εις τήν έφημε- 
ρίδα “ΦΩΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ” άρθρον περί τής παραβιάσεως τοΰ Συντάγμα
τος έκ μέρους τής τότε Κυβερνήσεως καί, οίονεϊ Προμηθεύς, έτόνιζα τήν 
ανάγκην έφαρμογής τού άρθρου 114 τού Συντάγματος, πράγμα πού έγι- 
νεν άργότερον σύνθημα τού ανενδότου άγώνος καί μού έχει έκτοτε δημι
ουργήσει μίαν Ιδιαιτέραν ευαισθησίαν, δΓ δ καί αναγκάζομαι νά σάς 
απευθύνω τήν παρούσαν.

Ελπίζω δτι ώς Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων, κινούμενος δχι 
μόνον έκ προσωπικής ευαισθησίας, αλλά καί έξ υποχρεώσεως πρός κα- 
θησύχασιν τής κοινής γνώμης, ιδιαιτέρως δέ τών πολιτών, οίτινες έφή- 
φισαν Ένωσιν Κέντρου διά τήν πιστήν τήρησιν τοΰ Συντάγματος, θά φέ- 
ρητε τό θέμα ένώπιον τής Βουλής, ΐνα άποφανθή αΰτη σχετικώς.

Τελευτών έπισημαίνω τόν κίνδυνον δτι είναι ένδεχόμενον, είς ήν περί- 
πτωσιν οΰτε Ύμεΐς, οΰτε ό κ. Τσάτσος, οΰτε άλλος τις βουλευτής θε- 
λήση νά φέρη τό θέμα ένώπιον τής Βουλής, δέν αποκλείεται, ένδιαφερό- 
μενος διά τό θέμα ή άλλος τις πολίτης νά τό υποκίνηση, οπότε τούτο θά 
άποβή εις βάρος τής αξιοπρέπειας τού Σώματος, ανησυχώ δέ διά πιθα
νήν άνακίνησιν έκ μέρους τής Ε.Δ.Α ., είς στιγμήν, καθ’ ήν θά έπιλέξη 
αΰτη, κρίνουσα πολιτικώς σκόπιμον δι ’ έαυτήν καί πρός βλάβην τού κοι
νοβουλευτισμού γενικώτερον ”.

Κ αί νομίζω έπαναλαμβάνω δτι είμαι ό πρώτος, ό όποιος έφερε τό θέ
μα πρό ημερών εδώ καί έν συνεχεία οί συνάδελφοι έμάζεφαν ΰπογραφάς 
καί νομίζω δτι προσέφερον υπηρεσίαν είς τόν τόπον άπό τής πλευράς δτι 
άφήρεσα άπό τήν ΕΔΑ τό δικαίωμα νά φέρη τό θέμα έδώ είς άλλην πε- 
ρίπτωσιν, δταν θά είχεν άλλας δηλώσεις ώς είς τό παρελθόν τύπου 
Γκρομύνκο νά καλύφη.

Κύριοι βουλευταί, δΓ έμέ είναι άκατανόητον δτι είναι δυνατόν μέ τό 
άρθρον 72 νά μή ίσχύση τό άρθρον 71, διότι τό θά πούμε ουσιαστικά 
δταν άποφασίσωμεν έτσι, δηλαδή δτι τό 71 καλύπτει τό 72. Κ αί τότε 
δσον σκληρόν καί άν κατά τόν κ. Αλαβάνον είναι τό Σύνταγμα, δέν θά 
είναι πλέον σκληρόν, άλλά θά γίνη σάν βαμβάκι, διότι ή έκάστοτε πλει- 
οφηφία θά κάμη δτι θέλει καί δέν νομίζω δτι συμφέρει είς τόν τόπον. 
*Εχομεν δέ καί τήν πείραν τού παρελθόντος. Όμιλούμεν βεβαίως σήμε
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ρον περί τής Ακαδημίας Αθηνών έλήφθη δμως καί παλαιότερον σφαλε
ρά άπόφασίς, δέν γνωρίζω διά μυστικής, ή φανεράς ψηφοφορίας, διά 
βουλευτήν τής ΕΡΕ, ό όποιος συγχρόνως διετέλεσε πρόεδρος εις τόν 
’Οργανισμόν Άποχετεύσεως Πρωτευούσης μέ τεράστια οφέλη, τόν κ. 
Κορόζον, τόν όποιον δέν γνωρίζω.

Κύριοι συνάδελφοι, εγώ μέ απλά λόγια έθεσα ώρισμένα ερωτήματα 
είς τόν εαυτόν μου; Παλαιότερον, είς τήν Ακαδημίαν, δταν ύπήρχον 
άνθρωποι τοΰ πνεύματος, οί όποιοι δέν εΐχον τά υλικά μέσα νά ζήσουν, 
τότε ή Ακαδημία τούς έδιδεν ένα ποσόν διά νά τούς υποβοηθήση είς τάς 
μελέτας καί έρεύνας των. Σήμερον εάν δέν άπατώμαι οί Ακαδημαϊκοί 
έχουν μισθόν. Θέλετε νά λυθή τό ζήτημα υπέρ τών συναδέλφων; Κ αί 
έγώ τό επιθυμώ, διότι δέν θά ήθελον ομολογώ ή Βουλή νά χάση αυτούς 
τούς ανθρώπους τούς όποιους λόγω μορφώσεως πείρας καί ιστορίας έχει 
απόλυτον ανάγκην. Αιατί νά μή ψηφίσετε νόμον, ώστε αντί νά έχουν μι
σθόν, οπότε υπάρχει υπαλληλική σχέαις, νά έχουν σχέσιν έμμισθου 
έντολής, όπότε δλα θά τακτοποιηθούν; Πάντως τό Σύνταγμα δσον 
σκληρόν καί άν είναι, μάς έπιτάσσει νά τό σεβώμεθα. Τ ί θά συμβή άν 
μελλοντικώς είς όμοίαν περίπτωσιν τό έκλογοδικείον αποφασίσει άντιθέ- 
τως; Ποιον τό κύρος μας;

Α. Αύγερινός. Άποζημίωσις είναι, αφού δέν παίρνουν σύνταζιν.
Τ . Κεφαλληνός. Νομίζετε δτι δέν αποτελεί τίτλον τιμής διά τήν 

Ελληνικήν Βουλήν, μέλος της νά είναι έπί κεφαλής τής Ακαδημίας 
Αθηνών, καί συζητούμεν διά νά θίζωμεν ένα τίτλον τιμής πού έχουν.

I. Διαμαντόπουλος. Λυπούμαι, διότι είσθε νομικός. Μά έγώ τό είπον 
ό ίδιος πρίν, δτι τό έπιθυμώ, νά μή τούς χάση ή Βουλή. Άλλά τί 
έννοεϊτε τιμή; Ήμπορεΐ νά είναι τιμή καί θά ήτο τιμή νά ήτο καί ένα 
μέλος τής Βασιλικής Οικογένειας είς τό Υπουργικόν Συμβούλιον, άλλά 
όσηνδήποτε αξίαν καί άν είχε τό Σύνταγμα τής Ελλάδος τό απαγορεύει. 
Τό σκληρόν Σύνταγμα, άλλά πάντως ό Νόμος τών Νόμων.

Πρόεδρος. Έξαντληθέντος τού καταλόγου τών ομιλητών κηρύσσεται 
περαιωμένη ή συζήτησις.

Είσερχόμεθα είς τήν ψηφοφορίαν. Έάν τό θέμα ήθελε θεωρηθή προ
σωπικόν θά πρέπει ή ψηφοφορία νά γίνη μυστική.

Πολλοί βουλευταί. Νά γίνη φανερά, κ. Πρόεδρε.
Τ . Κεφαλληνός. Νά άποφασίση ή Βουλή, κ. Πρόεδρε, νά διεξαχθή 

φανερά ή ψηφοφορία.
Η. Τσιριμώχος (Τ π . Εσωτερικών). Ποιον είναι τό έρώτημα, κ. 

Πρόεδρε; Ποιος ψηφίζει “ναι” καί ποιος “όχι”.
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Πρόεδρος. Τό ερώτημα είναι, οί δεχόμενοι δτι τό αξίωμα τοΰ Προέ
δρου χαί Αντιπροέδρου τής Ακαδημίας είναι ασυμβίβαστον πρός τό 
αξίωμα τοΰ βουλευτοΰ λέγουσι “ναί”. Οί μή δεχόμενοι λέγουσι “όχι".

Πολλοί βουλευταί. Νά έρωτηθή ή Βουλή, κ. Πρόεδρε, χαί νά άπο- 
φασίση έάν θά γίνη φανερά ή μυστική ή φηφοφορία.

Η. Τσιριμώκος (Τ π . Εσωτερικών). Κύριε Πρόεδρε, δπως τίθεται τό 
ερώτημα παύει νά είναι θέμα προσωπικόν. Έάν τό ερώτημα ήτο περί 
έχπτώσεως συγκεκριμένων μελών τού Σώματος, τότε θά ήτο θέμα προ
σωπικόν χαί θά άπητείτο μυστική φηφοφορία. Άλλά τώρα πρόκειται πε
ρ ί θέματος αρχής καί επομένως δύναται νά γίνη ή φηφοφορία φανερά.

Πρόεδρος. Ερωτώ τήν Βουλήν: θ εω ρεί τό θέμα προσωπικόν ή δχι. 
Οί δεχόμενοι δτι είναι τό θέμα προσωπικόν καλούνται νά έγερθώσι.

Εγείρονται ελάχιστοι.
Πρόεδρος. Συνεπώς ή Βουλή παρεδέχθη δτι τό θέμα δέν είναι προ

σωπικόν καί κατ’ ακολουθίαν ή φηφοφορία θά διεξαχθή φανερά. Τό ερώ
τημα τίθεται ώς εξής:

Οί δεχόμενοι τό ασυμβίβαστον τού αξιώματος τοΰ Προέδρου καί 
Αντιπροέδρου τής Ακαδημίας μέ τό αξίωμα τοΰ βουλευτοΰ παρακαλού- 
νται νά έγερθώσι.

Εγείρονται περί τούς 4 έως 5 βουλευταί.
Πρόεδρος. Επομένως ή Βουλή παρεδέχθη δτι τό αξίωμα τού Προέ

δρου καί Αντιπροέδρου τής Ακαδημίας δέν είναι ασυμβίβαστον μέ τό 
αξίωμα τοΰ βουλευτοΰ καί κατά συνέπειαν δέν έκπίπτουν τοΰ αξιώματος 
τού βουλευτοΰ οί χ.χ. Γ. Άθανασιάδης-Νόβας χαί Κ.Τσάτσος ώς Πρόε
δρος ό πρώτος καί ώς Αντιπρόεδρος τής Ακαδημίας ό δεύτερος.

Μεθ’ δ, ώραν 11.30' μ.μ. συναινέσει τής Βουλής, λύεται ή συνεδρία- 
σις δ ι’ αύριον καί ώραν ενδεχάτην πρωινήν, μέ άντιχείμενον Ημερήσιας 
Διατάξεως Νομοθετικήν Εργασίαν».



Ό  Νόβας ορκίζεται Πρωθυπουργός

Ό π ω ς είπαμε στό πρώτο μέρος, ό Πρόεδρος τής Βουλής Γ . Άθανα
σιάδης-Νόβας, τό καλοκαίρι τοΰ 1965 πού ξέσπασε πολιτική κρίση, κλή
θηκε άπό τό Βασιλιά καί στίς 15-7-65 όρκίσθηκε Πρωθυπουργός μέ 
εντολή σχηματισμού Κυβερνήσεως.

"Υστερα άπό διαβουλεύσεις, άφοΰ όρκισε τήν Κυβέρνησή του, τελικά 
παρουσιάστηκε στή Βουλή γιά τίς καθιερωμένες Προγραμματικές δηλώ
σεις, οί όποιες ολοκληρώθηκαν σέ τρεις συνεδριάσεις.

Ό π ω ς θά δούμε στή συνέχεια, μετά τή συζήτηση τών προγραμμα
τικών δηλώσεων άκολούθησε ονομαστική ψηφοφορία απ’ τήν όποία δέν 
προέκυψε ψήφος έμπιστοσυνης. Έ τ σ ι ή Κυβέρνηση Νόβα παραιτήθηκε 
στίς 20 Αύγουστου 1965.



Προγραμματικές δηλώσεις Κυβέρνησης Νόβα

Οί προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως Νόβα έγιναν σέ τρεις 
συνεδριάσεις. Ή  πρώτη ήταν ή Β' Συνεδρίαση τής 2ας Αύγούστου 1965, 
ή δεύτερη ή Γ  Συνεδρίαση τής 3ης Αύγουστου 1965 καί ή τρίτη ή Δ' 
Συνεδρίαση τής 4ης Αύγούστου 1965. Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
πήρε τό λόγο στίς δύο άπό τίς συνεδριάσεις, στήν πρώτη καί τήν τελευ
ταία.

α) Β' Συνεδρίαση τής 2ας Αύγούστου 1965

Οί προγραμματικές δηλώσεις άρχισαν τή Δευτέρα 2 Αύγούστου 1965 
στή Β' Συνεδρίαση101, στήν όποία προήδρευσε ό Ε. Μπακλατζής. Συγκε
κριμένα ό Ε . Μπακλατζής είπε:

«Είσερχόμεθα είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Άντιχείμενον τής σημερινής 
ήμερησίας διατάξεως εΐναι αί προγραμματιχαί δηλώσεις τής Κυβερνήσε
ως. Ό  χ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, έχει τόν λόγον.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Πρ. Κυβερνήσεως). Ή  Κυβέρνησις χαίρει 
διότι άποχαθίσταται σήμερον ή κοινοβουλευτική τάξις, ελπίζει δέ δτι θά 
άποφασίση νά προσέλθη είς τήν αίθουσαν χαί ό χ. Αρχηγός τής Ένώσε- 
ως Κέντρου.

Ήτο νομιχώς αδιανόητος ό έπιχειρηθείς εχ προοιμίου χαρακτηρισμός 
τής Κυβερνήσεως ώς παρανόμου, είτε διότι ώρισμένοι βουλευταί υπέγρα
φαν έξω τής Βουλής πρωτόχολλον αποδοκιμασίας της, είτε διότι έμα- 
ταιώθη ή πρώτη συνεδρίασις τής Έχτάχτου Συνόδου, έλλείφει απαρτίας. 
Ή  Εκτελεστική Εξουσία, κατά τό Σύνταγμα, ανήκει είς τόν Βασιλέα, 
ενεργεϊται δέ διά τών παρ’ αυτού διοριζομένων Υπουργών. Ώς τοιαύτη, 
εΐναι αυτόνομος χαί τό κύρος αυτής δέν δύναται νά έιτηρεάζεται έξ ανω
μάλων ή αντικανονικών πράξεων ή άντιχοινοβουλευτιχών ένεργειών, γι
νομένων κατά παράβασιν τών έχ τού Συντάγματος κανόνων τής λειτουρ
γίας τής Βουλής. Κατά συνέπειαν, τοιαύται πράξεις, ούτε τόν χαραχτη-

101 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 8 - 11 .
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ρισμόν τής Κυβερνήσεως ώς παρανόμου δικαιολογούσιν, ουτε χαί τήν 
χατάργησιν τής χατά τό Σύνταγμα έχτελεστιχής εξουσίας δύνανται νά 
συνεπάγωνται. Ταύτα άπό νομιχής Συνταγματιχής σχοπιάς, υπό τά χρι- 
τήρια όμως τής οποίας άξιολογεΐται χαί ή νομιμότης τών πολιτικών 
πράξεων χαί ή όμαλότης τής πολιτικής ζωής εχάστης χώρας.

Ή  Κυβέρνησις, σχηματισθεϊσα νομίμως χατ’ απόλυτον έχ τού Συ
ντάγματος δικαίωμα τοΰ Βασιλέως ένεφανίσθη ενώπιον τής Βουλής 
εντός τής Συνταγματιχής προθεσμίας. Ή  Βουλή ΰποχρεοϋται, κατά τό 
άρθρον 78 τού Συντάγματος, νά έκφράση τήν γνώμην της χαί, δι ’ άπο- 
φάσεώς της, νά χρίνη τήν τύχην τής Κυβερνήσεως. Οιαδήποτε άλλη 
άπόφασις, οπουδήποτε αλλαχού ληφθεΐσα υπό τών βουλευτών εκτός τής 
αιθούσης ταύτης, δέν έχει χαμμίαν δύναμιν χαί χανέν κύρος. Αέν υπάρ
χει αμφιβολία περί τού ότι, όταν τό Σύνταγμα όρίζη, ότι ή Βουλή 
εκφράζει τήν γνώμην της, προϋποθέτει μόρφωσιν γνώμης μετά διεξαγω
γήν συζητήσεως, κατά τήν οποίαν θά άχουσθούν χαί τά υπέρ χαί τά χα
τά τής Κυβερνήσεως επιχειρήματα, ώστε οί κύριοι βουλευταί νά ψηφί
σουν μέ διαφωτισμένην συνείδησιν.

Ό  θρίαμβος τής ίδιοτύπου Δημοκρατίας τών εξωκοινοβουλευτικών 
συγκεντρώσεων καί αποφάσεων άπεχορυφώθη μέ τήν αποφυγήν τού δια
λόγου χαί είς αυτήν εδώ τήν αίθουσαν τής Βουλής, είς τήν οποίαν έναυ- 
λοι είναι άχόμη οί ωραίοι λόγοι τοΰ χ. Παπανδρέου ότι βάσις τής Δη
μοκρατίας είναι ό διάλογος, κυρία δέ διαφορά μας μέ τά ολοκληρωτικά 
καθεστώτα είναι ότι έχει έπιχρατεϊ ό μονόλογος.

Ή  έντολή τού Λαού πρός τούς Αντιπροσώπους του χαί ή έπιταγή τού 
Πολιτεύματος πρός αυτούς είναι νά βουλεύωνται ήρέμως χαί νά αποφα
σίζουν έλευθέρως είς τήν αίθουσαν αυτήν. Κ αί όχι νά έξαναγχάζωνται 
είς προεξόφλησιν τής ψήφου των διά πρωτοκόλλων είς παρασυναγωγάς, 
συνεδριαζούσας υπό τάς έχβιαστιχάς φωνασκίας είδιχώς συγχληθείσης 
λαϊκής μάζης, ετερογενούς συνθέαεως.

Ταύτα αποτελούν δολιοφθοράν χαί χατερείπωσιν τού Πολιτεύματος, 
πολύ περισσότερον όταν συνεπιχουρούνται άπό δεδηλωμένους ΰπονομευ- 
τάς του.

Είμαι βέβαιος ότι ή πλειοψηφία τού Λαού χαί ή ιστορία τού Ελληνι
κού Κοινοβουλευτισμού θά καταδικάσουν άμειλίχτως τάς βεβήλους αύτάς 
μεθόδους, τών οποίων παρέστημεν χατηγαναχτισμένοι μάρτυρες, διότι 
μάς υπενθύμιζαν φασιστιχάς έποχάς.

Άπό τό έθνιχόν τούτο Βήμα, τό όποιον, άπευθύνεται πρός τό Πανελ
λήνιον, θά όρθοτομηθή χαί σήμερον ό λόγος τής άληθείας, διά νά πλη-
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ροφορηθή έπισήμως χαί έγχύρως ό Έλλψιχός Λαός τό ιστορικόν τής 
πολιτικής χρίσεως, ή όποία, έχραγείσα, ώς μή ώφειλε, συγκλονίζει τήν 
Χώραν, πλήττει τήν οικονομίαν της, διαταράσσει τήν κοινωνικήν της γα
λήνην χαί εκθέτει είς κινδύνους αύτά ταΰτα τά εθνικά της συμφέροντα.

Κύριοι βουλευταί, λυπούμαι διότι είμαι υποχρεωμένος νά απασχολή
σω τό Σώμα, όχι μέ γενικωτέρας, ώς θά έπεθύμουν, ιδέας περί τοΰ τρό
που τής Δημοκρατικής διαχειρίσεως τής Εξουσίας, κατά τάς ίδικάς μας 
πεποιθήσεις, άλλά, είδικώτερον, μέ πλήρη διευχρίνισιν τών πραγματικών 
αιτίων τής έκραγείσης χρίσεως χαί τών φάσεων άπό τάς οποίας διήλθεν 
αυτη. Ήλθον, άτυχώς είς δημοσιότητα τόσον ογκώδεις άνακρίβειαι, 
ώστε δέν είναι δυνατόν νά μή επιμείνωμεν είς τήν πλήρη διαφώτισιν τών 
πραγμάτων.

Ή  άδόχητος παραίτησις τοΰ χ. Γ. Παπανδρέου, ώδήγησεν είς τόν 
σχηματισμόν τής Κυβερνήσεως, ή όποία έχει τήν τιμήν νά εμφανίζεται 
ενώπιον τής Βουλής διά νά ζητήση τήν φήφον της. Ή το δέ άδόκητος ή 
παραίτησις τής προηγουμένης Κυβερνήσεως, διότι οί προκαλέσαντες 
αύτήν λόγοι έστεροΰντο τής βαρύτητος, ή όποία θά επέτρεπε τήν δημι
ουργίαν πολιτικής χρίσεως. Ή  άνάληφις τοΰ Υπουργείου Εθνικής Άμό
νης ύπό τού τότε Πρωθυπουργού δέν προσέχρουσεν είς βασιλικήν άντίρ- 
ρησιν, προερχομένην εκ διαθέσεως τού Άνωτάτου *Αρχοντος, όπως στε- 
ρήση τόν Πρωθυπουργόν τού δικαιώματος νά έκλέγη τούς συνεργάτας 
του καί νά έπιλέγη διά τόν ίαυτόν του τήν διεύθυνσιν οίουδήποτε τομέ- 
ως τής κρατικής δραστηριότητος. Ό  Βασιλεύς άπηύθυνεν εκκλησιν πρός 
τόν χ. Παπανδρέου, όπως άναθέση τό Ύπουργεϊον Εθνικής Άμύνης είς 
βουλευτήν τής Ένώσεως Κέντρου. Παρεχάλεσε δέ τόν χ. Παπανδρέου νά 
μή επιμείνη όπως άναλάβη τό Ύπουργεϊον Εθνικής Άμύνης, διότι ή τοι- 
αύτη επιμονή θά άπετέλει πλήγμα χατά τού προσωπικού του γοήτρου, 
χατά τού Κόμματος τού όποιου ηγείται χαί τών αρχών τής εύθιξίας, αί 
όποΐαι κρατούν καί πρέπει νά εξακολουθήσουν νά διέπουν τόν πολιτικόν 
μας βίον.

Ό  λόγος διά τόν όποιον εκαλείτο ό κ. Παπανδρέου νά άπόσχη τής 
άναλήφεως τοΰ Υπουργείου Εθνικής Άμύνης ήτο ή άνάμιξις τού ονόμα
τος τού υίοΰ του είς τήν γνωστήν ύπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ, ή επί τής όποιας 
άνάκρισις συνεχίζετο καί συνεχίζεται.

Άντιθέτως πρός τήν εκδηλωθεϊσαν επί τής προχατόχου Κυβερνήσεως 
ανήσυχαν καί άγρυπνον παρακολούθησιν τής διεξαγομένης άναχρίσεως, 
καί άναμίξεως ακόμη είς αύτήν, ή ίδιχή μας Κυβέρνησις αφήνει τήν Δι
καιοσύνην νά έπιτελέση τό έργον της τόσον άνεττηρεάστως ώστε ούδέ καν
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βλέμμα ενδιαφέροντος εστρεφε πρός αύτήν. Έχφράζομεν τήν λύπην μας 
διότι υπό Δημοκρατικήν Κυβέρνησιν τής εμπιστοσύνης τοΰ 53% τοΰ 
Ελληνικού Λαού έξεβλάστησε τοιαύτη όλεθρία παραστρατιωτική όργάνω- 
σις, άπειλήσασα τήν συνοχήν καί τήν αρμονίαν τών Ενόπλων Δυνάμεων 
τής Χώρας, καί δή εις εύαίσθητον τομέα εθνικής παρουσίας των, εις 
ώρας έξόχως κρίσιμους. Εύχόμεθα νά μή άποδειχθή τελικώς άνάμιξις 
πολιτικών προσώπων.

Έφ’ όσον δμως καί εις τήν έκθεσιν Γρίβα άνεφέρετο καί υπό τής 
άνακρίσεως έκλήθη πρός έξέτασιν ό υιός τού τότε κ. Πρωθυπουργού, 
έδημιούργει τούτο προσωπικόν κώλυμμα διά τόν τέως Πρωθυπουργόν, 
ανεξαρτήτως τοΰ έάν ίστηρίζετο ή δχι ή κατηγορία. Ώς ό ίδιος δέ έχει 
διδάξει έπανειλημμένως, είς τήν αίθουσαν αύτήν προκειμένου περί πο
λιτικών άνδρών, αί άμφιβολίαι είναι είς βάρος των καί δχι υπέρ 
αυτών.

Πρέπει νά προσθέσω δτι ό Βασιλεύς, δταν συνώδευσα τόν κ. Παπαν
δρέου είς Κέρκυραν, μέ παρεκάλεσε νά διαβιβάσω πρός τόν τότε Πρωθυ
πουργόν θερμήν παράκλησίν του δπως μή έπιμείνη έπί τοΰ θέματος τού 
Υπουργείου Εθνικής Άμύνης καί δπως παραμείνη είς τήν Εξουσίαν ή 
υπό τήν προεδρίαν του Κυβέρνησις. Τό έπραξα, παρακαλέσας καί άλλους 
συναδέλφους νά συνδράμουν πρός τούτο. Ό κ. Παπανδρέου ενέδωσεν είς 
τάς εισηγήσεις μας καί άπεφάσισε, τήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας 12 
Ιουλίου, νά υπόδειξη ώς Υπουργόν Εθνικής Άμύνης τόν κ. Στεφανό- 
πουλον ή τόν κ. Τούμπαν. Τό απόγευμα τής ιδίας ημέρας ΰπανεχώρησε, 
“σκεφθείς ώριμότερον”, ώς είπεν. Τήν επομένην άπεφάσισε νά υπόδειξη 
τόν Στρατηγόν κ. Παπανικολόπουλον καί διεμήνυσε τούτο είς τά Ανά
κτορα. Τήν ίδιαν εσπέραν δμως άνεκάλεσε τήν πρότασίν του.

Έκ τούτων άποδεικνύεται δτι τό θέμα ήτο συζητήσιμου καί επιδεκτι
κόν λύσεως, κατ’ αυτόν τόν ίδιον. Πώς, λοιπόν, έξηναγχάσθη είς παραί- 
τησιν χαί ποίαν δικαιολογίαν δύναται νά έχη διά πάντα τίμιον κριτήν ή 
εξώθησις τών πραγμάτων είς ρήξιν μέ τό Στέμμα; "Οχι! Δέν έξηναγχά
σθη άπό κανένα ό χ. Παπανδρέου είς παραίτησιν. Κ αί άρα προκύπτει 
άναγκαίως ή έξήγησις δτι έσχεμμένως έπροκάλεσε τήν ρήξιν, έπί τή βά
σει χαταστρωθέντος σχεδίου, τό όποιον άποκαλύπτουν χαί αί δοθεϊσαι 
πρός τόν φιλικόν του Τύπον κατευθύνσεις, άλλά χαί ή υπό τού κ. 
Πήρσον δημοσιευθεΐσα έν Αμερική προφητική έπιστολή.

Ό  χ. Παπανδρέου, μή είσαχούσας οΰτε τάς έκκλήσεις τού Βασιλέως, 
οΰτε τάς έπιμόνους μέχρι τελευταίας στιγμής έκκλήσεις τών Συνεργατών 
του καί άρνούμενος νά μάς άνακοινώσει τό περιεχόμενον τών έπιστολών
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τού Βασιλέως, προεχάλεσε τήν Κυβερνητικήν χρίσιν ύποβαλών τήν πα- 
ραίτησίν του.

Ευθύς αμέσως έχλήθην είς τά Ανάκτορα, ώς Πρόεδρος τής Βουλής, 
διά νά ενημερώσω τόν Βασιλέα επ ί τής δυνάμεως τών κομμάτων κ α ί νά 
έκφράσω τήν γνώμην μου επί τοΰ καταλληλοτέρου τρόπου λύσεως τής 
κρίσεως.

Πρόεδρος. Κύριοι, παρακαλώ ησυχία, κάμετε υπομονήν, νά σεβα- 
σθώμεν τό Κοινοβούλιον (Θόρυβος, κωδωνοκρουσίαι).

Α. Άγγελούσης. (Ομιλεΐ μή άκουόμενος).
Πρόεδρος. Παρακαλώ, κ. Άγγελούση, καθίσατε κάτω (Θόρυβος εκ 

τής Έν. Κέντρου, κωδωνοκρουσίαι).
Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Πρ. Κυβ.). Κύριε συνάδελφε, ηρεμήσατε. 

Δέν πρόκειται νά είπω τίποτε περισσότερα άπό δσα πρέπει νά είπω κα ί 
ΰποχρεούσθε νά τά ακούσετε μ έ ηρεμίαν κα ί κατόπιν ήμπορεϊτε νά 
έκφράσετε τάς γνώμας σας.

Πρόεδρος. Κύριοι συνάδελφοι, σάς παρακαλώ άφίσατε τόν κ. συνά
δελφον νά όμιλήση.

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Πρ. Κυβ.). Ευθύς αμέσως έκλήθην είς τά  
*· Ανάκτορα κα ί είσηγήθην δπως σχηματισθή Κυβέρνησις εκ τής Ένώσεως 

Κέντρου. Ό  Βασιλεύς μού έξέφρασε τάς ανησυχίας του διά τάς αίωρου- 
μένας άπειλάς διαταράξεως τής Δημοσίας Τάξεως. Τάς ανησυχίας του 
συνεμμερίσθην απολύτως, έχων ΰπ ’ δφιν τάς σκέφεις τοΰ κ. Παπανδρέου 
περί κινητοποιήσεως τοΰ Λαοΰ κα ί δημιουργίας Συνταγματικού θέματος. 
Τάς σκέφεις ταύτας είχεν έκφράσει κατά  τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής 
Κυβερνητικής Πολιτικής Επιτροπής κ α ί εζήτησε τάς γνώμας τών μελών 
της, άτινα ήσαν δλα, πλήν ένός, αντίθετα.

Κληθείς νά είπω κ α ί εγώ τήν γνώμην μου, εϊπον τότε τά εξής:
“Θά απαντήσω δχι ώ ς πολιτικόν πρόσωπον, άλλά ώς Έλλην πα

τριώτης. Ή  γραμμή τήν όποιαν χαράσσετε, κ. Πρόεδρε, όδηγεΐ είς εθνι
κόν διχασμόν, μ έ δεινάς συνέπειας διά τήν Π ατρίδα μας. Δέν γνωρίζω 
πόσοι κ α ί ποιοι θά σάς ακολουθήσουν είς τόν δρόμον αυτόν. Άλλ ’ έχω  
ύποχρέωσιν νά ΰπομνήσω τούς τελευταίους λόγους, πού ήκουσα τόν 
Όκτώβριον τοΰ 1935 άπό τό στόμα τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Μού 
είχεν εΐπει επί λέξει, κρούων τό στήθος του: (Θόρυβος κ α ί διαμαρτυρίαι 
έκ τής Έν. Κέντρου, κωδωνοκρουσίαι)

—Τότε νά σβήσωμεν τήν ιστορίαν μας, τήν παράδοσίν μας, νά τά  
σβήσωμεν δλα. Επαναλαμβάνω, δτι μού είχεν εΐπει έπ ί λέξει ό Ελευθέ
ριος Βενιζέλος:
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“ *Εχω σκουλήκι μέσα μου τόν έθνικό διχασμό. Ή  μεγαλύτερα μου 
επιθυμία πριν άποθάνω είναι νά ΐδω άποκαθισταμένην τήν φυχικήν ενό
τητα τοΰ *Έθνους”.

Τότε ό διχασμός είχε προκληθή άπό διαφωνίαν έπί μεγάλης εθνικής 
ΰποθέσεως, άφορώσης τάς τύχας τής Πατρίδος. Σήμερον ποίαν δικαιο
λογίαν θά δύναται νά έχη ένας νέος έθνικός διχασμός; Όφείλομεν νά 
τόν άποφύγωμεν πάση θυσία.

Έκρατοΰντο έστενογραφημένα πρακτικά καί ελπίζω ότι υπάρχουν, καί 
δύναται νά ελεγχθή ή άκρίβεια τής έκτοτε διαφωνίας μου διά τήν σχε- 
διαζομένην άπερίσκεπτον έξόρμησιν.

"Οταν περαιτέρω, διαρκούσης τής άναφερθείσης άκροάσεώς μου παρά 
τώ Βασιλεϊ, ό Ανώτατος *Αρχών μού έγνώρισεν ότι ό κ. Παπανδρέου 
εϊχεν άποφύγει νά προβή είς είσήγησιν εκλογών, περιορισθείς νά τονίση 
ότι, καίτοι εδικαιούτο νά άξιώση προσφυγήν είς τήν λαϊκήν ετυμηγορίαν, 
εν τούτοις δέν τό έπραττε, διότι δέν επεθύμει διεξαγωγήν εκλογών, 
ήσθάνθην τήν ανάγκην νά αποδεχθώ τήν άνατεθεϊσαν μοι εντολήν υπό 
τοΰ Βασιλέως, πρός σχηματισμόν τής νέας Κυβερνήσεως. Ήκουσα, τήν 
στιγμήν εκείνην, τήν φωνήν τής Πατρίδος καί ύπήκουσα είς αυτήν. 
Ούδεμία συνωμοσία καί προσυνεννόησις ΰπήρχεν, ώς απέδειξε περιτρά- 
νως ή εξέλιξις τών πραγμάτων. *Έκρινα ότι ή αποδοχή τής έντολής έξυ- 
πηρέτει τά συμφέροντα τοΰ “Εθνους, τά συμφέροντα τής Δημοκρατίας 
καί τά συμφέροντα τής Ένώσεως Κέντρου καί τού Αρχηγού της. Διότι, 
ήτο γνωστόν ότι δέν έτρεφα πολιτικάς φιλοδοξίας καί ότι δέν άπέβλεπα 
διά τής πρωθυπουργίας νά υπονομεύσω τήν πολιτικήν θέσιν τού κ. Π α
πανδρέου.

Κατηγορήθην, διότι δέν έσπευσα νά ζητήσω τήν γνώμην τής Κοινο
βουλευτικής Όμάδος. "Οσον καί αν εϊχεν άτροφήσει αυτη εκ τής αχρη
σίας, είς τήν όποιαν τήν είχε καταδικάσει ό κ. Παπανδρέου, είλικρινώς 
έθεώρουν χρέος μου νά ζητήσω καί σεβαστώ τήν γνώμην της. Άλλ ’ 
εκείνην τήν στιγμήν προεΐχε τό θέμα τής διασφαλίσεως τής δημοσίας τά- 
ξεως, δεδομένου ότι υπήρχαν δεδηλωμέναι προθέσεις πρός διατάραξίν 
της, εϊχον δέ αρχίσει νά κινούνται ήδη είς τάς οδούς όργανωμέναι ομά
δες. Εϊχον έπί πλέον προταθή καί πολεμοχαρή σχέδια δυναμικής κρού- 
σεως!

Ό  Βασιλεύς έζήτησε νά τοΰ υποδείξω αμέσως πρόσωπα διά τά 
Υπουργεία Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίας Τάξεως. Έκάλεσα τούς κυρί
ους Κωστόπουλον καί Τούμπαν νά έλθουν είς τά Ανάκτορα, διότι έθεώ
ρουν ότι ήσαν τά καταλληλότερα πρόσωπα διά τά δύο αυτά Υπουργεία.
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Άφού τούς εξέθεσα τά συμβάντα χαί τούς υπάρχοντας φόβους, έδέχθη- 
σαν νά όρκισθοϋν αμέσως. ΟΙ υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες δέν έχουν τό 
δικαίωμα νά αποφεύγουν τήν έχτέλεσίν τοϋ καθήκοντος των έστω καί μέ 
θυσίας προσωπιχάς. Τό πνεύμα τής θυσίας εμφωλεύει είς τήν υφήν τής 
Δημοκρατίας, ενώ ή έγωπάθεια δέον νά εξοβελίζεται άπό αυτήν.

Τά όσα συνέβησαν μετά τήν όρχομωσίαν τού πρώτου κλιμακίου τής 
Κυβερνήσεώς μας, αί σημειωθέϊσαι όχλοχρατιχαί εκδηλώσεις, αί έξαπο- 
λυθεΐσαι ύβρεις χαί ή παρατηρηθεϊσα αχαλίνωτος δημαγωγία, νομίζω δτι 
μάς έδικαίωσαν απολύτως χαί απέδειξαν δτι όρθώς άπεδέχθημεν τήν 
ευθύνην τής αμέσου άναλήφεως τής Εξουσίας, ή οποία εκινδύνευε νά πε- 
ριέλθη είς άνευθύνους χεΐρας.

Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις έχει καθαρώς μεταβατικόν χαρα
κτήρα. Αύτό τό έδήλωσα άπό τής πρώτης στιγμής. Σκοπός της ήτο 
πρωτίστως ή έξασφάλισις τής δημοσίας τάξεως. Ό σκοπός αυτός έξε- 
πληρώθη χάρις είς τήν συμπαράστασιν τού Ελληνικού λαού, ό όποιος 
έδειξεν δτι γνωρίζει νά άντιδρά άποφασιστικώς χαί είς τήν οχλοκρατίαν 
καί είς τήν δημαγωγίαν. Λεύτερος λόγος, διά τόν όποιον έσχηματίσθη ή 
Κυβέρνησις μας, ήτο ή άποκατάστασις τής πολιτικής όμαλότητος. Διά 
νά έπιτευχθή καί ό σκοπός ούτος, ή Κυβέρνησις έπρεπε νά έμφανισθή 
ένώπιον τής Βουλής καί νά ζητήση τήν φήφον της, ώστε νά έπιβεβαιωθή 
δτι μοναδικός ρυθμιστής τής πολιτικής ζωής είναι τό Κοινοβούλιον καί 
όχι οί ανεύθυνοι φωνασχοί.

Έάν ή Κυβέρνησις άπεδέχετο δτι ή τύχη της ήδύνατο νά χριθή έχτός 
τού Κοινοβουλίου, θά ένεφανίζετο σύμφωνος πρός τήν άπαράδεχτον 
αρχήν δτι αί τύχαι τών Κυβερνήσεων θά έπρεπε νά χρίνωνται έφεξής 
έχτός τής Εθνικής Αντιπροσωπείας. Θά παρεβίαζεν οΰτω τό Σύνταγμα 
χαί θά ήρχετο είς άντίθεσιν πρός τούς θεμελιώδεις κανόνας τού Πολιτεύ
ματος μας. Θά ήτο ώς έάν υιοθέτει τήν τηρηθεΐσαν τακτικήν τής έξαπο- 
λύσεως τοϋ δχλου διά τήν άποκατάστασιν τής ευρύθμου λειτουργίας τού 
πολιτεύματος! Θά ήτο ώς έάν συνομολογεί δτι ή πολιτική ζωή τής χώ 
ρας ύπόκειται είς άπειλάς έπαναστάσεως ή είς έκβιασμούς επαναστα
τικών έχδηλώσεων, αί όποϊαι, σημειωτέον, έστεροΰντο καί περιεχομένου, 
έφ’ δσον ουδέποτε διεκηρύξαμεν δτι θά παραμείνωμεν είς τήν αρχήν πα
ρά τήν γνώμην τής Βουλής. Ή  άποφίς μας δτι ή τύχη τής Κυβερνήσε
ως έπρεπε νά κριθή έντός τής Βουλής, έξέφραζε τήν προσήλωσίν μας είς 
τούς δημοκρατικούς θεσμούς χαί άπέβλεπεν είς τήν διαφύλαξιν τού Κοι
νοβουλευτισμού. Ανεξαρτήτως τής φήφου σας, πιστεύομεν δτι έπετελέσα- 
μεν έθνιχόν χρέος καί προσεφέραμεν υπηρεσίαν έμφανισθέντες ένώπιόν
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σας, διότι οΰτω κατέστη δυνατή ή όμαλή λειτουργία τοΰ Πολιτεύματος. 
Θεωροϋμεν δτι χαί υμείς, άλλά χαί ό λαός θά έγγράφη τήν προσφοράν 
αυτήν είς τό ενεργητικόν τής Κυβερνήσεως.

Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις συνεχίζει τήν ,έπαγγελθεΐσαν κατά 
τόν ανένδοτον αγώνα πολιτικήν τής Ένώσεως Κέντρου.

Είδικώτερον, ώς πρός τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής Ελλάδος, ή Κυ- 
βέρνησις επιθυμεί νά τονίση τήν προσήλωσίν της είς τάς άρχάς τοΰ Π α
γκοσμίου Όργανισμοΰ Ειρήνης τών Ηνωμένων Εθνών, τοΰ οποίου άπο- 
τελοΰμεν συνειδητόν καί νομιμόφρον μέλος.

Ή  εξωτερική μας πολιτική προσδιορίζεται σαφώς άπό τήν γεωγραφι
κήν θέσιν τής Ελλάδος καί παραμένει ώς καί πρότερον σαφής. Μάς συν
δέουν δηλονότι άφ’ ενός συμμαχικοί δεσμοί μέ τήν Δύσιν, καθαρώς άμυ- 
ντικής μορφής, έν πλήρει ισοτιμία, χωρίς καμμίαν άπολύτως αιχμήν 
πρός οίανδήποτε κατεύθυνσιν καί επιθυμούμεν εξ άλλου τήν διατήρησιν 
καί καλλιέργειαν είλικρινώς φιλικών σχέσεων πρός τήν Ανατολήν.

Τό μέγα εθνικόν θέμα τής Κύπρου θά έξακολουθήση νά άποτελή τό 
πρώτιστον μέλημα τής Κυβερνήσεως καί πρωταρχικήν θέσιν είς τάς προ
σπάθειας της θά κατέχη πάντοτε ή μέριμνα διά τήν ικανοποίησιν τών 
εθνικών πόθων τών Κυπρίων άδελφών μας.

“Οπως χαί ή προχάτοχος Κυβέρνησις, βλέπομεν τό Κυπριακόν ώς 
πρόβλημα εφαρμογής τοΰ Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών καί τών 
ΰφηλών άρχών, τάς οποίας ούτος διακηρύσσει.

Ή  παρούσα Κυβέρνησις προτίθεται νά συνέχιση τόν Έλληνο-Τουρκι- 
κόν διάλογον, τόν όποιον είς εν πρώτον, διερευνητικόν στάδιον, ήρχισεν 
ή προκάτοχος Κυβέρνησις. Επιθυμία μας είναι δπως ό διάλογος αυτός 
συμβάλη είς τήν έξομάλυνσιν τών Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων. Ήμεϊς 
θά καταβάλωμεν τό καθ’ ημάς τήν δέουσαν πρός τούτο προσπάθειαν.

Παγία είναι ήδη ή παράδοσις τής συνεχείας τής Ελληνικής εξωτε
ρικής πολιτικής, ήτις οφείλει νά είναι εθνική, ΰπεράνω κομμάτων.

...Ο ί άποτελοΰντες τήν Κυβέρνησιν άνήκον καί άνήχουν είς τήν Ένω- 
σιν Κέντρου, πολλοί δέ εξ αύτών είναι κορυφαία ιδρυτικά της στελέχη, 
εχοντα έντιμον καί μακράν πολιτικόν βίον, μέ γόνιμον υπηρεσίαν πρός 
τήν Πατρίδα. Οΰτε α! ύβρεις, οΰτε οί προπηλακισμοί, οΰτε αί χρησιμο- 
ποιηθεϊσαι είς βάρος μας μέθοδοι άποκλεισμού έκ τής Κοινοβουλευτικής 
Όμάδος θά μάς κάμουν νά άποστώμεν τής ιδεολογικής μας γραμμής. 
"Αλλωστε, πάντα ταΰτα πρέπει νά διαγραφοΰν εκ τής μνήμης μας, διά 
νά μή παραμείνη είς τήν Ιστορίαν τής Δημοκρατικής παρατάξεως 
τοιοΰτον θλιβερόν παράδειγμα έχτροχιασμού καί έκτραχηλισμού.
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Πρόθεσίς μ ας ήτο κα ί είναι νά διατηρηθή ή °Ενωσις Κέντρου εις τήν 
Εξουσίαν διά νά έκπληρώση τήν λαϊκήν εντολήν τής 16ης Φεβρουάριου 
1964. Ή  εμπιστοσύνη μ έ την οποίαν ή μεγάλη πλειοφηφία τοϋ Ελληνι
κού Λαού περιέβαλε την Παράταξίν μας, καθιστά επιτακτικήν ύποχρέω- 
σιν τήν παραμονήν της είς τήν Εξουσίαν, διά την έφαρμογήν τοΰ προ
γράμματος της. Έάν τύχωμεν φήφου εμπιστοσύνης, (φωναί εκ τής Ένώ- 
σεως Κέντρου δχι, δχι), θά έπιδιώξωμεν τήν διεύρυνσιν τής Κυβερνήσε
ως, ώστε αϋτη νά είναι πλήρως αντιπροσωπευτική τής Δημοκρατικής 
Πτέρυγος. Έάν, π α ρ ’ ελπίδα, δέν έπιτύχωμεν είς τήν προσπάθειαν διευ- 
ρύνσεως, τότε θά καλέσωμεν τήν Ελληνικήν Αντιπροσωπείαν νά φηφίση 
νέον εκλογικόν νόμον, διά τού όποιου θά καθιερούται ώς εκλογικόν σύ
στημα ή Απλή Αναλογική, κα ί θά προπαρασκευάσωμεν τήν Χώραν διά 
νέας εκλογάς, αί όποϊαι, βεβαίως, δέν είναι δυνατόν νά διεξαχθούν προ
τού άποκαταστηθή ή τόσον διαταραχθεΐσα γαλήνη. Φιλοδοξία μας δέν 
είναι νά παραμείνωμεν είς τήν Κυβέρνησιν, άλλά νά άποκαταστησωμεν 
τήν εύρυθμον λειτουργίαν τοϋ Δημοκρατικού Πολιτεύματος συμφώνως 
πρός τό Σύνταγμα κ α ί τήν κοινοβουλευτικήν παράδοσιν.

Έάν τυχόν ή Κυβέρνησις δέν λάβη φήφον εμπιστοσύνης, τήν ευθύνην 
διά τάς μελλοντικάς εξελίξεις θά τήν φέρουν άκεραίαν δσοι θά τήν κατα- 
φηφίσουν. Αυτοί οφείλουν νά υποδείξουν καί τάς λύσεις εξόδου εκ τής 
κρίσεως. Θά πρέπει νά άναλογισθούν δτι καί αί έξωτερικαί συνθήκαι καί 
ή οικονομική κατάστασις, απαιτούν τήν παρουσίαν είς τήν Αρχήν Κυβερ
νήσεως ίσχυράς καί διαθετούσης τήν θέλησιν νά εφαρμόση πολιτικήν 
προασπίσεως τής οικονομικής σταθερότητος, συνεχίσεως τής άναπτύξεως 
καί βελτιώσεως τού βιοτικού επιπέδου τοϋ Λαού μας. Κυβερνήσεως, έπί 
πλέον, ικανής νά χειρισθή κατά τρόπον αποτελεσματικόν τό μέγα εθνικόν 
θέμα καί νά προστατεύση τήν έσωτερικήν καί εξωτερικήν ασφάλειαν τής 
Χώρας.

Κύριοι βουλευταί, ή Κυβέρνησις θεωρεί δτι αί περιστάσεις είναι εξαι- 
ρετικώς σοβαραί, δτι οί πολιτικοί άνδρες οφείλουν νά λάβουν τάς απο
φάσεις των μετά ώριμον σκέφιν καί δχι ύπό τήν πίεσιν τών άπειλών ή 
τών φωνασκιών τών ώργανωμένων διαδηλωτών. Ουδέποτε ή δημαγωγία 
συνέβαλεν είς εύρυθμον καί αποδοτικήν λειτουργίαν τών δημοκρατικών 
πολιτευμάτων.

Είς τό σημείον τούτο δέν θά ήτο άσκοπον νά ύπομνήσω πόσον καυ- 
στικώς είχεν σατυρίσει ό Αριστοφάνης τούς “κεκράχτας”, τούς φωνα- 
σκούς δηλαδή δημαγωγούς τής εποχής του, οί όποιοι παρέσυραν τόν 
Λαόν είς άντιδημοκρατικάς εν όνόματι τής Δημοκρατίας πράξεις, νοθεύ-
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οντες τήν Δημοκρατίαν. Χρήσιμον θά ήτο ακόμη νά ύπομνησθή πόσον 
δικαίως ό Αριστείδης καί ό Κίμων κατηγόρησαν τόν Θεμιστοκλή “πέραν 
τοΰ δέοντος έπαίροντα τήν Δημοκρατίαν”, παρασύροντα δηλαδή τόν Λα
όν πέραν τών ορίων τών δημοκρατικών θεσμών.

Γνωστόν είναι είς ποιον χαμηλόν επίπεδον κατήλθεν ή Δημοκρατία 
τών Αθηνών, δταν ο! δημαγωγοί παρεκώλυον τούς σώφρονας πολίτας 
νά εκφράσουν έλευθέρως τήν γνώμην των, έρεθίζοντες τόν όχλον καί 
τρομοκρατούντες τούς έχοντας αντίθετον γνώμην, άνακράζοντες τό περι- 
βόητον εκείνο “δεινόν είναι εί μή τίς έάσει τόν δήμον πράττειν δ άν βού
λεται” (είναι φοβερόν νά μήν άφήνη κανείς τόν Λαόν νά κάνη δ,τι θέ
λει). Μέ τήν δημαγωγικήν αύτήν οχλοκρατίαν κατεδικάσθησαν είς θάνα
τον οί νικηταί στρατηγοί τών Άργινουσών. 'Λλλ’ αύτό ήτο ή αρχή του 
τέλους τής Δημοκρατίας τών ’Λθηνών καί ή έγκαθίδρυσις τής Τυραννίας 
τών Τριάκοντα, ώς συνήθως συμβαίνει, μετά τόν θρίαμβον τών δημα
γωγών.

"Οταν οί δημόσιοι άνδρες άρνοΰνται νά σεβασθοΰν τούς θεσμούς καί 
τά όργανα τής Πολιτείας, δταν άρνοΰνται νά δώσουν τήν μάχην εντός 
τής αιθούσης αύτής, δταν πτοοΰνται πρό τοΰ διαλόγου καί άρέσκωνται 
είς μονολόγους, τότε ή Δημοκρατία νοσεί βαρύτατα. Έλπίζομεν καί πι- 
στεύομεν δτι ή συζήτησις ή οποία θά διεξαχθή, θά απόδειξη μέ πόσην 
συνείδησιν εύθύνης έδέχθημεν νά άναλάβωμεν τήν Κυβέρνησιν καί ποίας 
προσπάθειας κατεβάλομεν διά νά πείσωμεν όλους, δτι μοναδικός μας 
σκοπός ήτο νά διατηρηθή ή Ένωσις Κέντρου εν τή Εξουσία καί νά δια- 
σφαλισθή ή όμαλή καί απρόσκοπτος λειτουργία τοΰ Κοινοβουλευτικού 
Πολιτεύματος.

Καταλήγων, εκφράζω εκ νέου τήν πεποίθησίν μας δτι άναλαβόντες 
τήν εσπέραν τής 15ης Ιουλίου 1965 τήν Εξουσίαν, προσεφέραμεν ήδη 
θετικάς υπηρεσίας είς τήν πατρίδα. Μία εκ τών υπηρεσιών τούτων, είναι 
δτι θά έξυγιανθή, κ α τ ’ ανάγκην, καί θά λειτουργήση είς τό μέλλον φυ- 
σιολογικώς, ώς πραγματικόν δημοκρατικόν κόμμα, ή "Ενωσις Κέντρου. 
Λλλά προπαντός, θά εδραιωθούν είς τήν συνείδησιν καί τήν πράξιν όλων 
τών Αντιπροσώπων τού Έθνους οί ελεύθεροι θεσμοί, θά περιφρουρηθοΰν 
άπό οίανδήποτε επιβουλήν είς τήν έπιτέλεσιν τής ύφηλής εθνικής των 
άποστολής αί ένοπλαι δυνάμεις θά άνακτήση, τέλος, ό κυρίαρχος λαός 
τήν φυχικήν του ήρεμίαν, άπαραίτητον διά τά ειρηνικά του έργα, άλλά 
καί διά τήν άποφασιστικήν του εν καιρώ κρίσιν.

Κύριοι Αντιπρόσωποι τού Έθνους. Έν δφει τής δημιουργηθείσης κρί
σιμου καταστάσεως, άπευθύνω θερμήν έκκλησιν πρός όλους σας. Ύπερά-
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νω πολιτικών διαφοροποιήσεων, υπεράνω κομματικών συμφερόντων, κοι
νήν όφείλομεν νά καταβάλωμεν προσπάθειαν διά τήν διατήρησιν τής φυ- 
χικής ένότητος τοΰ Έθνους καί τήν περιφρούρησιν τών θεμελιωδών θε
σμών τοΰ Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος·».

β) Α' Συνεδρίαση τής 4ης Αόγοόστου 1965

Στήν τελευταία Συνεδρίαση τών προγραμματικών δηλώσεων πού εγι- 
νε στίς 4 Αύγουστου 1965102 ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Γ . Άθανα
σιάδης-Νόβας έλαβε έκ νέου τό λόγο καί είπε:

«Κύριε Πρόεδρε, θά ήθελον νά συστήσω όπως τηρηθή άπόφε 
αύστηρώς ό Κανονισμός καί όπως γίνη σεβαστή ή σειρά τών εγγεγραμ
μένων νά ομιλήσουν, διότι ώς θά ένθυμήσθε χθές πολλαί παρεμβολαί μή 
εγγεγραμμένων νά ομιλήσουν συνετέλεσαν είς τήν κατανάλωσιν πολυτί
μου χρόνου. Διά νά φθάσωμεν τό ταχύτερον είς τό τέρμα τής συζητήσε
ως καί τήν άπόφασιν τής Βουλής, θά παρακαλέσω νά προτιμηθούν οί 
εγγεγραμμένοι νά ομιλήσουν εξ όλων τών κομμάτων, διότι κατά τήν 
χθεσινήν συνεδρίασιν ίδημιουργήθη αταξία καί οφείλω νά ομολογήσω ότι 
ή παρέμβασις τού κ. Αρχηγού τής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως κα
θώς καί ή σύνεσις τού κ. Κωστοπούλου έπανέφεραν είς τήν κοινοβουλευ
τικήν τάξιν τήν συζήτησιν. Άνταποκρινόμενος δέ είς διαμαρτυρίαν τού κ. 
Αρχηγού τής Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως ότι κατά τήν 
διεξαχθεΐσαν χθές τή πρωτοβουλία τού Προεδρείου ανταλλαγήν γνωμών 
περί τής λήξεως τής συζητήσεως δέν είχεν εγκαίρως ζητηθή ή γνώμη 
του, οφείλω νά ομολογήσω ότι ή παρουσία τής Εθνικής Ριζοσπαστικής 
Ένώσεως καί τού άξιοτίμου Αρχηγού της είς τήν αίθουσαν αυτήν, 
υπήρξε πάντοτε, άλλά περισσότερον είς τάς παρούσας κρίσιμους περιστά
σεις, ισχυρά εγγύησις τής κοινοβουλευτικής όμαλότητος καί συμβολή 
πατριωτικής αξίας».

Τελειώνοντας ή συζήτηση έπί τών προγραμματικών δηλώσεων, ό 
Νόβας ξαναπήρε τό λόγο καί είπε:

«Κύριοι συνάδελφοι, ή Κυβέρνησις δέν έχει νά προσθέση τίποτε πε-

1 0 2 . Πρακτικά Βουλής, σελ. 6 8 - 9 6 .
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ραιτέρω. Έπράξαμεν είς τό ακέραιον τό καθήκον μας πρός τήν πατρίδα 
καί πρός τήν δημοκρατίαν. Άναμένομεν μέ ήσυχον συνείδησιν τήν κρίσιν 
σας ώς καί τήν κρίσιν τής ιστορίας, διά τήν οποίαν εϊμεθα απολύτως βέ
βαιοι».

Μέ τά τελευταία αυτά λόγια τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως Γ . 
Άθανασιάδη-Νόβα, ό Πρόεδρος τής Βουλής κήρυξε περαιωμένη τή συζή
τηση.

γ) ’Ονομαστική ψηφοφορία

Κηρύσσοντας περαιωμένη τή συζήτηση ό Πρόεδρος τής Βουλής προ
χώρησε στήν ψηφοφορία, μέ ονομαστική κλήση.

Άρχεται ή ψηφοφορία (ανάγνωση άπό τόν κατάλογο)...

«Περατωθείσης τής ψηφοφορίας, ό κ. Πρόεδρος τής Βουλής άνακοινοί 
τό αποτέλεσμα τής διεξαχθείσης ψηφοφορίας, τό όποιον έχει ώς εξής: 
Έψήφισαν έν συνόλω 298. Υπέρ τής Κυβερνήσεως εψήφισαν 131, κατά 
τής Κυβερνήσεως 167, κατά τό κάτωθι παρατιθέμενον πρωτόκολλου:

Τσιριμώκος Ή λ (ας 0 Κατριβάνος Ήλίας 0
Κατσώτας Παυσανίας 0 Παπαηλιοΰ Ήλίας Ν
Αλευράς Ιωάννης 0 Τριανταφυλλάχος Τρύφ. Ν
Τούμπας Ιωάννης Ν Άποσχίτης Κων. Ν
Κουτσοχέρας Ιωάννης 0 Γαρουφαλιάς Πέτρος Ν
Μελάς Γεώργιος Ν Παπαδημητρίου Κων. Ν
Ρουσόπουλος Άθανασ. Ν Καρατζένης Δημήτριος Ν
Ύψηλάντης Θωμάς 0 Παπαηλίας Νικόλαος 0
Βερνίχος Αλέξανδρος Ν Διαμαντόπουλος Ίάχ. Ν
Πιπινέλης Παναγιώτ. Ν Τομαράς Ευάγγελος 0
Μαρχεζίνης Σπυρίδων Ν Παπαχρήστου Άθανάσ. Ν
Ράλλης Γεώργιος Ν Φράγχος Αναστάσιος Ν
Μανιαδάχης Κων. Ν Παπανδρέου Άνδρέας 0
Άναγνωστόπουλος Νιχ. Ν Παπαγιαβής Γεώργιος 0
Κασιμάτης Γρηγόριος Ν Γιαννόπουλος Άθανάσ. 0
Βρανόπουλος Δημήτρ. Ν Δρούλιας Αναστάσιος Ν
Ήλιου Ήλίας 0 Ζαΐμης Φωχίων 0
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Κιτσίχης Νικόλαος 0
Μερχούρης Σταμάτ. 0
Μαύρος Φίλιππος 0
Βασιλάτος Γεράσιμος 0
Τσιριμώχος Ιωάννης 0
Αποστολάχος Χρηστ. Ν
Παπαγεωργίου Ιωάννης 0
Κολοκύθας Τάσος 0
Τζιζής Αντώνιος 0
Τούντας Χρηστός 0
Ψαρρός Χαράλαμπος
Τσάτσος Κωνσταντίνος Ν
Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Ν
Ράλλης Κωνσταντίνος Ν
Στρατής Δημήριος 0
Κύρχος Λεωνίδας 0
Ήλιόπουλος Σταύρος 0
Νεφελούδης Βασίλειος 0
Χουτας Στυλιανός 0
Άθανασιάδης-Νόβας Γ. Ν
Κατσώτας Σπυρίδων 0
Πετρόπουλος Κων. 0
Παπαδημητρίου Γεώργ. 0
Σερπάνος Γεώργιος 0
Σταυρόπουλος Παναγ. Ν
Σταμάτης Γεώργιος Ν
Τριχούπης Κωνσταν. Ν
Παπαϊωάννου Δημήτρ. 0
Παπαδημητρίου Δημ. 0
Παπαρτεμίου Ιωάννης Ν
Μπαχόπουλος Νικόλαος 0
'Αρχος Δημήτριος 0
Κεφαλληνός Τόλμποτ 0
Μυριδάχης Μιχαήλ Ν
Κανελόπουλος Άθαν. 0
Στεφανόπουλος Στεφ. 0
Πετραλιάς Αντώνιος 0

Κατσιχόπουλος Παναγ. Ο
Κανελλόπουλος Παναγ. Ο
Στεφανόπουλος Κωνστ. Ν
Γεροχωστόπουλος Άχιλ. Ν 
Παπασπύρου Δημήτριος Ν 
Κίνιας Δημοσθένης Ο 
Τζώρτζης Γεώργιος Ο 
Βουρδουμπάς Δημήτρ. Ν
Παπαδόπουλος ’Αναστ. Ο
Λιαχόπουλος Άχιλλεύς Ο
Παπαπαναγιώτου Θεοφ. Ο 
Γρίβας Δημήτριος Ν 
Δαμιανός Κλεάνθης Ν 
Ζίγδης Ιωάννης Ο
Κουντούρης Νικόλαος Ο
Λαμπριανός Γεώργιος Ο
Μανούσης Σταμάτιος Ο
Κωτιάδης Στυλιανός Ν
Ζαπάρτας Εμμανουήλ Ο
Νιχολαΐδης Λουκάς Ο 
Βλασαχούδης Άπόστ. Ο 
Κωνσταντινίδης Άθαν. Ν 
Κλής Παναγιώτης Ν 
Στειρόπουλος Νικόλαος Ν 
Στεφανίδης Μιχαήλ Ο 
Μπουρνιάς Απόστολος Ο 
Αρβανιτάχης Εϋάγγελ. Ο
Βλαχοθανάσης Αγγελ. Ο
Βογιατζής Γεώργιος Ν
Καλλίας Κωνσταντίνος Ν 
Καχαράς Αντώνιος Ν 
Παπασπύρου Κωνσταν. Ο
Καραπιπέρης Χρυσόστ. Ν
Θανόπουλος Δημήτριος Ν 
Γυιόχας Παναγιώτης Ν 
Παπαλαζάρου Ζήσης Ο 
Κοντομάρης Σπυρίδων Ο 
Δεσύλλας Θεόδωρος Ο
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Στεφανόπουλος Γεωργ. 0 Θεοτόχης Σπυρίδων Ν
Γιαννόπουλος Ιωάννης 0 Λύχνος Γεράσιμος Ν
Αυγερινός Αύγέρ-Νάχης 0 Δενδρινός Ευάγγελος Ν
Πολυζωγόπουλος Στ. Ν Μεταξάς Γεράσιμος Ν
Πιπιλής Χρηστός Ν Παπαδόπουλος Δημοσθ. 0
Παπαδάχης-Στάιχος I. 0 Αβραμίδης Χρηστός Ν
Γιαμάς Ιωάννης 0 Παπαδόπουλος Κωνστ. Ν
Παπαδόπουλος Φιλοχ. 0 Περτσινίδης Σωφρόν. Ν
Χατζηδημητρίου Δημ. Ν Παπαχωνσταντίνου Μ. 0
Μαρής Κωνσταντίνος 0 Ταλιαδούρης Κωνστ. 0
Ξυλούρης Μενέλαος 0 Λ αζαρίδης Γεώργιος 0
Κωνιωτάχης Κωνστ. 0 Καστανίδης Γεώργιος 0
Ματζαπετάχης Έμμαν. 0 Μανέντης Διονύσιος Ν
Πλεύρης Τηλέμαχος 0 Αθανασιάδης Σταύρος Ν
Λουλαχάχης Έμμαν. Ν Τσαχιρίδης Παύλος Ν
Ήγουμενάχης Γεωργ. Ν Σπανορρήγας Αλέξαν. Ν
Κεφαλογιάννης Έμμαν. Ν Ρέντης Θεοχάρης Ν
Πιτούλης Φώτιος Ν Παπαχωνσταντίνου Κ. Ν
Αθανασίου Νιχόλαος Ν Παπαληγούρας Παν. Ν
Παπανδρέου Γεώργιος 0 Νομιχός Μάρχος Ν
Μπαχατσέλος Γεώργιος Ν Ανερούσης Ευάγγελος Ν
Σπηλιωτόπουλος Ίωάν. 0 Πρωτοπαπαδάχης Αρ. Ν
Μαναβής Θεοχάρης 0 Μπαρότσης Αντώνιος 0
Μυλωνάς Διονύσιος 0 Αλαβάνος Νιχόλαος 0
Θεοδοσιάδης Αλέξαν. Ν Δαβάχης Δημήτριος Ν
Ίορδάνογλου Ίπποχρ. Ν Βαρβιτσιώτης Νιχήτας
Καραθόδωρος Άλέξαν. Ν ή Νιχηταράς Ν
Πασαλίδης Ιωάννης 0 Γραφάχος Γεώργιος Ν
Πανάγος Γεώργιος 0 Λαγάχος Λεωνίδας 0
Τσαπάρας Στέφανος 0 Σπηλιάχος Αγησίλαος 0
Καραγχιώζης Γεώργιος 0 Γραμματίδης Χρηστός 0
Λασχαρίδης Λάσχαρης 0 Περραιβός Κωνσταν. 0
Κανδυλιάρης Χρυσόστ. Ν Καρδάρας Δημήτριος 0
Έρμείδης Χάρης Ν Γεωργίου Δημ. ή Τάχης 0
Βογιατζής Αλέξανδρος Ν Βανταλής Ευάγγελος 0
Τσιάρας Αναστάσιος 0 Ροδόπουλος Κων. ή Τ. Ν
Βαδαλούχας Σπυρίδων 0 Κιτσίδης Χρηστός Ν
Λ ώρας Ανέστης Ν Σαχελλάρης Ευάγγελος 0
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Μυλωνάς Γεώργιος 0 Κοθρής Εμμανουήλ 0
Άβέρωφ-Τοσίτσας Εύ. Ν Σεργάκης Ιωάννης 0
Ίωάννου Δημήτριος Ν Χλουβεράκης Μιχαήλ 0
Δερδεμέζης Άνδρέας Ν Μαλλιάκας Νικόλαος 0
Σκοπούλης Νικόλαος 0 Γαληνός Μιχαήλ ή Μίμ. 0
Λυμπέρης Αεόντιος 0 Βουνάτσος Φωκίων 0
Νικολαΐδης Σταύρος 0 Γανίτης Νικόλαος 0
Μανωλόπουλος Θεόδωρ. 0 Παππάς ή Παπαχίου 0
Βενέτης Κων/νος Ν Βιτούλιας Γεώργιος Ν
Δούκας Πασχάλης 0 Γρηγόρης Ξενοφών 0
Άλλαμανής Στυλιανός Ν Γκλαβάνης Ίωαν.

ή Τζών 0
Αντωνίου Απόστολος 0 Δούλης Γεώργιος 0
Παπαϊωάννου *Αγγελος 0 Παναγιωτόπουλος Φώτ. 0
Ά ναγνωστόπουλ ος Γ. 0 Φροντιστής Άθανάσ. Ν
Ταλιαδοϋρος Αθανάσιος Ν Ελαφρός Σταμούλης Ν
Γυφτοδήμου ή Καραγεώργη Χασάν Όγλού Γιουσ. Ν
Μαρία 0 Χατίπογλου Χασάν Ν
Μποϋτος Ιωάννης Ν Γουδελής Σταύρος 0
Ψαρρέας Ιωάννης Ν Άντωνιάδης Δημήτριος 0
Καλαντζάκος Άριστείδ. Ν Σπύρου Ιωάννης
Λαντζούνης Δημήτριος Ν Γρηγορίου Γεώργιος 0
Περρωτής Άριστομ. Ν Άνθόπουλος Ευστάθιος 0
Κωστόπουλος Σταύρος Ν Άγγελούσης Άγγελος 0
Κοκκέβης Άνδρέας 0 Ίντζές Βασίλειος 0
Χαραλαμπόπουλος Ίω. 0 Μαυρίδης Αθανάσιος 0
Μπόμπολας Νικόλαος 0 Καραμανλής Άχιλλεύς Ν
Μπαλτατζής Άλέξαν. 0 Χρίστογλου Ιωάννης Ν
Πιαλόγλου Κλέων 0 Λαυρεντίδης Ισαάκ Ν
Μιχαηλίδης Τριαντ. Ν Μητακίδης Αθανάσιος Ν
Παπαπολίτης Σάββας 0 Έφραιμίδης Βασίλειος 0
Μπίρης Σταύρος 0 Έξαρχος Νικόλαος 0
Σακαλής Ηρακλής 0 Αντωνίου Αριστοτέλης 0
Σαββόπουλος Εΰάγ. 0 Παγκούτσος Άπόστολ. 0
Παπασπύρου Ιωάννης 0 Γιαννούσης Κλεόβουλος Ν
Άλιπράντης Δημήτριος Ν Χατζηγάκης Δημήτριος Ν
Σκορδίλης Εμμανουήλ Ν Παπανικολάου Δημήτριος 0
Άνδριανόπουλος Γεώργ. Ν Σακελλαρίου Ιωάννης 0
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Μπριλλάχης Αντώνιος 0 Τσιριμώχος Κων/νος 0
Διαμαντίδης Δημήτριος 0 Κωστής Δημήτριος Ν
Χονδρομματίδης Χρήσ. 0 Καλαντζής Ευάγγελος Ν
Μιλάς Ιωάννης 0 Ευταξίας Λάμπρος Ν
Θεοδωράχης Μιχαήλ 0 Παπαλουχάς Άχιλλεύς Ν
Παπαδημητρίου Ίω. 0 Μαχρής Δημήτριος Ν
Μπουγάς Χρηστός Ν Άνδρεάδης Γεώργιος Ν
Πέτσος Ευάγγελος 0 Θεοχαρίδης Δημοσθένης 0
Άνδρεάδης Θωμάς 0 Κοΐνης Γεώργιος 0
Σιγανίδης Κων/νος 0 Γχελεστάθης Αθανάσιος Ν
Προχοπίδης Ιωάννης Ν Βασματζίδης Χρηστός Ν
Γχίλας Άρίσταρχος Ν Κυριαφίνης Ιωάννης 0
Χασαπίδης Άστέριος 0 Φιλιππίδης Αθανάσιος Ν
Καμπερίδης Θεόφιλος 0 Πολυχρονίδης Πολυχρ. 0
Δημόπουλος Κωνστ. 0 Μητσοτάχης Κων/νος Ν
Παπαγεωργίου Κων. Ν Μπαχλατζής Έμμαν. 0
Κρόχος Δημήτριος 0 Μιχελογιάννης Γεώργ. 0
Τσαντούλας Χριστόφ. Ν Βαλυράχης Ιωάννης 0
Βαρδινογιάννης Παύλος 0 Ζορμπάς Νιχόλαος 0
Στεφανάχης Κωνστ. Ν Μαυριδόγλου Ισίδωρος 0
Τσουδερός Ιωάννης Ν Μπουρνιάς Λεωνίδας Ν



8) Καταψήφιση της Κυβέρνησης Νόβα

Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας ό Πρόεδρος τής Βουλής άνακοινώνει 
τό αποτέλεσμα τής διεξαχθείσης ψηφοφορίας τό όποιο είχε ώς έξής: 
Ψήφισαν συνολικά 298. Τπέρ τής Κυβερνήσεως ψήφισαν 131, κατά τής 
Κυβερνήσεως 167.

Πρόεδρος. « Επομένως ή Κυβέρνησις δέν ετυχε τής ψήφου έμπιστο- 
σύνης τής Βουλής καί ουτω εύρισκόμεθα ενώπιον κυβερνητικής κρίσεως».

ε) Αναγνώριση άποτελέσματος

Γ . Άθανασιάδης-Νόβας (Πρ. Κυβερνήσεως). «Κύριοι βουλευταί, μετά 
τό αποτέλεσμα τής φηφοφορίας ή Κυβέρνησις τελεί ύπό παραίτησιν. Π α
ρακαλώ, κ. Πρόεδρε, όπως διακοπούν αί έργασίαι τού Σώματος μέχρι 
λήξεως τής κυβερνητικής κρίσεως».

στ) Νέες έντολές σχηματισμού Κυβερνήσης

Ή  νέα έντολή δόθηκε στόν Ή λ. Τσιριμώκο, ό όποιος μέσα σέ οκτώ 
μέρες πού εμφανίσθηκε στή Βουλή είχε τήν ίδια τύχη μέ τό Νόβα (159 
ψήφοι κατά καί 135 υπέρ).

Τήν τρίτη έντολή πήρε δ Στεφ. Στεφανόπουλος, ό όποιος τελικά 
πήρε ψήφο έμπιστοσύνης μέ 152 ψήφους ύπέρ καί 148 κατά.

Στήν Κυβέρνηση Στεφανόπουλου, ή όποία κυβέρνησε μέχρι τέλους 
τοΰ 1966, ό Νόβας χρημάτισε Αντιπρόεδρος.
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