
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΥΡΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η Βουλή τιμά σήμερα τη μνήμη ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού, του 

Γιάννη Αλευρά.

Η ιστορία, η δράση του, οι αγώνες του αποτελούν για τη σύγχρονη 

Ελλάδα σημείο αναφοράς.

Ο πολιτικός που έδωσε υπόσταση στις ιδέες του μέσα από σταθερές 

πράξεις συνέπειας, δεν τιμάται ασφαλώς με λόγια.

Συνηθίζεται βέβαια εκδηλώσεις σαν την σημερινή, εκδηλώσεις μνήμης 

να στρέφονται προς το παρελθόν. Προτιμώ, όπως είμαι βέβαιος θα 

προτιμούσε και ο Γιάννης Αλευράς, να τιμήσουμε τη μνήμη του, 

χρησιμοποιώντας την σαν ένα κίνητρο για το μέλλον.

Βαδίζοντας στα βήματα της προσωπικής του ιστορίας να 

συναντήσουμε τα αποτυπώματα της ιστορικής μας συνείδησης. 

Αποτιμώντας την προσφορά του να προετοιμάσουμε τη δική μας 

ενεργή συμβολή για την οικοδόμηση του μέλλοντος.

Χρειαζόμαστε τη μνήμη του Γιάννη Αλευρά. Μνήμη αγωνιστική. 

Πορεύθηκε έναν δύσκολο δρόμο. Στις πολιτικές και κοινωνικές μάχες 

σφυρηλάτησε την αυστηρή πίστη του σε αρχές και αξίες.

Πρωτοστάτησε στους πρώτους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς 

αγώνες στη δεκαετία του ‘50. Η ίδρυση της Ο.Τ.Ο.Ε, τα «115» 

ενωμένα σωματεία αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δράση του σε

ι



μία εποχή με στενούς ορίζοντες για τους κοινωνικούς και πολιτικούς 

αγώνες των εργαζομένων και του λαού.

Μέσα στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων, με τη 

ριζοσπαστική δράση του οργανώνει την πρώτη ουσιαστική αντίσταση 

στο πολιτικό σύστημα της εποχής, που καταρρέει. Συναντάται με 

τον Ανδρέα Παπανδρέου σ’ αυτό το ογκούμενο ρεύμα της 

αμφισβήτησης. Του δίνουν πολιτική υπόσταση και κοινωνική 

δυναμική, διαμορφώνοντας μαζί με πολλούς ακόμη συντρόφους τους 

την τάση της Κεντροαριστεράς, στην οποία και δίνουν ένα σύγχρονο 

ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο με την ίδρυση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αμέσως 

μετά τη μεταπολίτευση.

Είχε προηγηθεί η σκληρή αναμέτρηση με το στρατοκρατικό 

καθεστώς, όταν δοκιμάσθηκε και πάλι η αλύγιστη πίστη του στη 

δημοκρατία.

Η Προεδρία της Βουλής υπήρξε το επιστέγασμα, η αναγνώριση μιας 

τέτοιας πορείας. Ως Πρόεδρος της Βουλής προσέφερε σημαντικές 

υπηρεσίες για την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, την ανάδειξή του σε 

θεσμό διαλόγου, ελεύθερης έκφρασης, συνάντησης των πολιτικών 

δυνάμεων του τόπου.

Η αναδρομή αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πως ο Γιάννης 

Αλευράς ακολούθησε μια διαδρομή δύσβατη. Δοκιμάσθηκε πολλές 

φορές. Δεν συμβιβάσθηκε. Αρνήθηκε να γίνει ευχάριστος στις 

δύσκολες ώρες. Κατέφυγε στη σιωπή όταν κατάλαβε πως αυτή ήταν 

η ηχηρότερη διαμαρτυρία του για την ηθική και πολιτική κρίση. 

Αντιστάθηκε κάθε φορά που ένιωθε την παραχάραξη αρχών και 

αξιών.



Αυτό το παράδειγμα ζωής που αναδείχθηκε όχι μέσα από το σύστημα 

δημοσίων σχέσεων, αλλά στις αλλεπάλληλες δοκιμασίες, μας 

επιβάλλει να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιάννη Αλευρά στην καθημερινή 

μας πράξη.

Χρειαζόμαστε μια τέτοια μνήμη, στέρεα διαμορφωμένη από το 

χειροπιαστό δείγμα του πολιτικού που αντιστάθηκε στον αμοραλισμό 

και ανέδειξε τη συνέπεια.

Αυτή είναι η μνήμη του Γιάννη Αλευρά. Με την ακεραιότητα, την 

εντιμότητα και το ήθος του, έμεινε πάντοτε δημιουργικός και 

ακμαίος, ακόμη και σε εποχές παρακμής. Προσέφερε με την 

προσωπική του ζωή το παράδειγμα της σκληρής προσπάθειας και της 

συνέπειας.

Ο Γιάννης Αλευράς απαιτεί από εμάς την επίπονη αναζήτηση της 

πολιτικής, σαν μια πράξη λυτρωτική, που παράγει το ηθικό 

αποτέλεσμα.

Σε μία από τις σπάνιες, τα τελευταία χρόνια, ομιλίες του στο 

Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1994, ζήτησε «μια βαθιά ηθική τομή στο 

πολιτικό και κοινωνικό μας σύστημα».

Σήμερα έχουμε χρέος να την προσφέρουμε.


