
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Την 24ηγ ’Ιουνίου 1954 σννηλύεν rv Άθήνβις τό Σννέδριον ~ο9
Κ ό μ μ α τ ο ς  τ ω ν  Φ ιλ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν .

Ai έργαβίαι τοϋ Συνεδρίου, ε’ς *ό οποίον μειέσχον ύπέρ τους δκτα- 
κοσίους Σύνεδροι., διήρχεσαν τεοπαρας ήμερα;, μέχρι της 27ης ’ Ιούνιον.

Κατά την έναρςιν τών έργαοιων του δ 'Αρχηγός τού Κόμματος ιών 
Φιλελευδέραν ΓΈΩΡΙ’ΙΟΙ. ίΙΑΠΑΝΜΈΟΥ προεβη εις Γ*νι<τήν ΕΙνιγηνιν 
επί τίϋν θεμάτων τής Ήμερηαίας Λιατάςεως.

Μετά τό πέρας τών συζητήσεων, τήν ¿όπεραν τής Κυριακής 27 Ίου*
νιου, αννιοψιαε τα ποριοματα 
Π ρ ό γρ α μ μ α  τ ο υ  Κ ό μ μ α τ ο ς ,  τό
από τ» Ευνέδριον.

’ Αγαπητοί Ψίλβι,
"Έληξαν χθες οί συζητήσεις τον Συ

νεδρίου μπς. Καί συμφώνως πρυς τήν 
Ί  Ιμερησίαν Λιαιαςιν Δφείλω ο ήμερον να 
συνοψίσω τά ποριοματα των συζητήσε
ων καί νά τά θέσω υπό τήν εγκριαιν 
τοϋ Συνεδρίου, θά έπιτελέσω αυτό τό 
χο*ος.

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ
Πρώτον θέμα τής ‘Ημερήσιας Δια- 

τάξεως ή το ή Ιδεολογική &έσις τοϋ 
Κόμματος. Δεν έπρόχειτο περί θέμα
τος έπιμάχου. Έπρόχειτο απλώς νά Ιπι- 
(Εβαιώσωοεν τάς παγίας ιδεολογικά; 
θέσεις τον Κόμματος τών Φιλελευθέρων. 
Καί επαναλαμβάνομεν ότι τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων εϊνιη Κόμμα Εθνικόν 
καί Κόμμα Δ ημοχφατικόν. Kat ότι 
Αποβλέπει κίς τήν ονν&οαιν τής Πολι
τικής Έίτυάσρέας καί τής Κοινωνι
κής Δίκαιον ι-νης.

Συνέπεια αυτής τής ιδεολογικής θέ- 
αεως τον Κόμματος τών Φιλελευθέρων 
είναι ή ((¿ατομική τον πολιτική. Έ πη- 
δή πιστεύει εις την Ειρήνη», ρ!ς την 
'Ελευθερίαν, εί.; τήν Δημοκρατίαν, είναι 
φυσικόν νά εντάσσεται είς τό μέτωαον 
τών Ελεύθερων 'Κτενών, Αί δίπλωμα* 
ηχαί σχέσεις τής Ελλάδος είναι άγα- 
θαί πρός π·5;·αν Χώραν Σνμμαχικώ;, ¿*- 
χάααν.χαι t ιό "Ατλαντικόν Σύμφωνον,

* ·  ·

Ό  κροΐΧάριαμός αυτής τής έςωτερι-

τοιν συ,ηιησεοιν και ανιπτυςε τά «κϋλονθον 
οποίον ίνεκρίθη όμυςιόνυις και ένθουσκοδώς

χής πολιτικής καί τής συμμαχική; έντά- 
ξεως όδηγκί ετίσης el; τόν προσδιορι
σμόν τής πολιτικής τής Έ&νικής μας 
Άμύνης. Ευρισκόμενοι εντός τοϋ ’Ατ
λαντικού Συμφώνου διά τήν υπεράσπι- 
σιν τής ΕΙρήνης καί τής Ελευθερίας, 
εχομεν καί δικαιώματα καί υποχρεώσεις. 
Έξεπληρώσαμεν πάντοτε, και εϊμσθα 
επίσης καί εις τό μέλλον πρόθυμοι νά 
έκπληρώσωμεν, πάσαν συμμαχικήν νπο- 
χρέωσιν. ’ Αλλά, όπως έκπληρουμιν τάς 
υποχρεώσεις μας, δικκδικαϋμεν έπί.-της 
καί τήν ίχιινοποίησιν τών δικαίωμα«*«* 
μας. Καί αποτελεί δικαίωμα τής Ελλά
δος νά δαπανά δ ι ά  τάς ’Ενόκλονς ¿V - 
νάμοις της μόνον βοα όνναται...

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πέραν τον θέματος τής Εθνικής Ά 

μύνης, ή όποια άποβλέ πει εν; τήν ύν» - 
ράσπιπν τής ‘ Ελλάδος κατά toî* ίςωτε- 
ρικοί εχθρόν, προσδιωρίοαμεν και τήν 
θέοιν του Κομμοτο; τών Φιλελευθέρων 
εις τί· τ»έμ..« τής Έ&νικής Άσφαλοίας, 
τής Άαιένης έναντι τοϋ ίσωτερικοΐί ?χ- 
0ροΰ. Καί ιίπομεν ; 'Απέναντι τή; βίος 
και τής σννω«'’Γάιις τον Κομμουνιστι«^ 
Κόμματος 5νν «ρκεΐ ούτε η πειθ ό οΓ>*ε 
ή <1νι·χή Επιβάλλεται τό Κς-άτο; τοϋ 
Νόμον. *.Υλλ* Ινώ απέναντι toó 4*;rfe* 
νωμίνου Κομμουνιστικοί Κόμματος 4*ι· 
βάλλεται ή έπαγρόανησίς κ«ί té Κ -έτος 
τον μ:·ν, ιό Εθνικόν συμφέρον I τ.* 
ί·ης V5α/ορευη την Απομόνωοι* τής 
Κομμουνιστικής ήγεσίας. ’ ΑποτελείΈ^-



νικάν καθήκον χα'ι Εθνικόν συμφέρον 
ή ΑνΛκτησις δλων εκείνων οί όποιοι πα- 
ρεσύρθηααν είτε από πλάνην είτε άπό 
ίΚ<*ν Καί εύρίσκονται υπό τήν έπιρροήν 
τβΰ Κομμουνιστικοί Κόμματος. Καί ή 
Ανάκτησις ήμπορεϊ νά συντελεσθή, πρώ
τον, μέ μίαν αληθή Κοινωνικήν Πολι- 
τιχήν, ή όποια δλιγοστεύει τήν έξαθλίω- 
οιν. Ί(μπορεί έπίσης νά έπιτευχθή μέ 
μίαν Αποφασιστικήν διαφώτιοιν, ή 
όποί« θά Απόδειξη, πρό παντός είς τους 
Νέους, οί όποιοι εΰλόγως έκιθνμονν ένα 
καλύτερον κόσμον, τήν απόλυτον υπε
ροχήν του ’ Ιδεώδους τής Δημοκρατίας. 
’Αλλά θά πρέπει έπί πλέον νά έφαρμο- 
σβή καί μία γενναιόφρων Πολιτική 
‘Εδνικής "Ασφαλείας, ή οποία θά γε- 
φνρώση τήν έπιστροφήν.

είπον : Είς περίοδον Ανωμαλίας ή 
Αμφιβολία καταδικάζει. Είς περίοδον 
άμαλόχηχος ή Αμφιβολία άδωώνει. 
ΙΙέραν όμως αυτής τής Αρχής προσδιό
ρισα καί δλλας βφαρμογάς τής (δικής μας 
πολιτικής τής ’ Εθνικής ’Ασφαλείας. Εί
παν : Όπως έφηρμόααμεν τήν Αναθεεό 
Ρφσνν των Αποφάσεων των Στρατοδι
κείων, καί οί κρατούμενοι είς τάς φύλα
κας άπό 16.500 είναι σήμερον 5ί.000, 
καθ’ δμοιον τρόπον δυνάμεθα ψά έπε- 
κχείνωμεν χδ μέχρον τής άναδεωρή- 
οεως καί διά τάς Αποφάσεις τών κα· 
κονργιοδικείων.

*  *  *

’ Αλλά υπάρχει επίσης καί άλλο γενι- 
κώτνρον μέτρον το όποιον όφείλομεν νά 
λάβαιμεν. Ή  στέρηαις τής προσωπικής 
έλευδερίας, ή Έκχόπιοις, πρέπει νά 
παύση νά άποτελή Διοικητικόν μέτρον. 
Ιΐρέπει νά ένεργήιαι μόνον με άπόφασιν 
Δικαστηρίου.

ΕΙς περιόδους ανωμάλους ή Έκτόπι- 
αις αποτελεί καί δικαίωμα καί καθήκον 
τής Διικκήσεως. Είς περιόδους όμαλό- 
τητος θά άναγνωρίσίομβν είς τήν Διοί- 
κησιν μάνον χδ δικαίωμα τών Αμέσων 
μέτρων, διότι Αντίπαλος είναι δ Κομ
μουνισμός, ό όποιος συνωμοτεί καί αί- 
φνιδιάζει. Άλλ° εντός συντόμου διαστή
ματος δψείλει ή Διοίκησις νά θέση υπ* 
υψιν τή. αρμόδιας δικαστικής Αρχής το 
μέτρον. Καί ή Δικαιοσύνη θά Αποφασί

ση άν εγκρίνη, άλλως τβ μέτρον ‘ ντο- 
μάτως θά άρθή.

Επιθυμώ νά προσδιορίσω δτ> ή *«- 
θιέρωσις αυτής τής Αρχής δέν εω ·*· νέα. 
Συνάγεται αυτομάτως άπό τόν - .̂ρ.»κτ ή
ρα τόν ιδεολογικόν του Κόμματά Τι''ν 
Φιλελευθέρων. Εϊμεθα Κόμμα Εθνικόν 
καί Δημοκρατικόν. Αυτό σημαίνει δτι ό
φείλομεν ταυτοχρόνως νά λαμδανωμεν 
μέτρα καί διά τήν Ασφάλειαν τού ‘ Εθ
νους καί διό» τήν Ασφάλειαν τής προσω
πικής Ιλευθερίας τού ΙΙολίτσν.

Ώς Εθνικόν Καί Δημοκρατικόν Κόμ
μα έξασφαλίζομεν πλήρεις έγγσήσεις 
καί διά τήν ασφάλειαν τοΰ Έθνους και 
διά τήν ασφάλειαν τής προσωπικής ’ Ε
λευθερίας. ’Εάν παςιεβλέκομεν τό δεύτε
ρον καί έδίδαμεν Απεριόριστόν εξουσίαν 
διά την όπεράσπισιντής Εθνική; ‘Ασφα
λείας, θά έμέναμεν Έθηκόν Κόμμα, Αλ
λά θά έπαύομεν νά ιίμεθα Κόμμα Δη
μοκρατικόν. Έάν έδίδαμεν Απεριόριστον 
καί άσύδοτον ελευθερίαν, θά έλογιζόμε- 
θα Κόμμα Δημοκρατικόν, άλλα θά I- 
παύομεν νά εΐμβθα Κόμμα ’Εθνι
κόν. ’ Ιδού διατί, ώς Εθνικόν καί 
Δημοκρατικόν Κόμμα, όφείλομεν νά κα- 
θιερώσωμεν πλήρεις εγγυήσεις καί διά 
τό *Έθνος καί διά τόν Πολίτην. Καλ δ 
αννδυαομδς καί ή σύνδεαις τών δυο 
πλήρων έγγυήαεων είναι δυνατός. 
Αυτό είναι τό καθήκον τό όποιον έπι- 
τβλοΰμεν ως Εθνικόν καί ώς Δηαβκρα- 
τικόν Κόμμα. Δεν αποτελεί παραχώρησήν 
έναντι ούδενός. ’Αποτελεί έφαραογήν 
τών (δικών μας ιδεολογικών Αρχών.

• ·  ·

Υπάρχει, πέραν τοΰ θέματος τή; έκ- 
τοπίσεως, τό δέμα τών πιστοποιητι
κών Κοινωνικών Φρονημάτων. Απο
ρώ, πρώτον, διατί όνομάζανιαι πιστο
ποιητικά «κοινωνικών> φρονημάτων. Τά 
κοινωνικά φρονήματα είς τήν Δηαακρ·- 
τί ιν είναι ελεύθερα. Τά φάντεθνεκά» 
φρονήματα δεν είναι έλεύθερα Θί έπρε
πε διά τούτο νά έκδίδεται πιστοποιηη* 
ν.όν Εθνικών Φρονημάτων. Δεν γνω
ρίζω είς ποιαν ί.κχοσεν θα πρέπει 
νά περιορισθούν τά πιστοποιητικά 
τών Έ δνικών Φρονημάτων. Είναι 
θέμα υπό μελέτην. ’Αλλά γνωρίζω δει, 
είς όσην Εκτασιν θεωρηθούν άποροί -



τητα, fît λ  ¿Αννατον να ύπόκηντβτ είς
τήν αυθαίρετον θέληΉν ίνός Άσιυ- 
νομι«ον Οργάνου.

Λεν rivât Αννα τόν, rîç την Δημοκρα
τίαν τήτ ΕλλάΑος, ή προσωπική Ελευ
θερία τΐ πολίτου να είναι Εξηρτημένη 
άπο τήτ αυθαιρεσίαν ένας Λργσνου, τό 
όποιον ' · ν λογοδοτεί Αν* τήν άπόφα- 
σιν ίου.

Καί Λ. t τούτο θα όρίσισμεν on, εις 
Ασην rrt mv τη πιστοποιηηχά τών Έ -  
ftvi*àv Φρονημάτων θεωρηθούν άπα- 
οαΐτητα. &ά ύπάρξονν πλήρεις έγγυή- 
σεις. Κι. at εγγύησης συνίστανται είς 
Αΰα μετρ τ ! Πρώτον, ή άπόψασις τοΰ 
πρωτοβαθμίου οργάνου θά είναι πλήρως 
ήτιολογημένη. Καί #ά ύπάρχη προσ
φυγή είς δεύτερον όιχαατιχόν βα&μόν. 
Έπιβεθανοΰμεν τοιουτοτρόπως χαί πά
λιν τον ’ Εθνικόν καί Δημοκραηκόν γα- 
ραχτΰηα το» Κόμματος των Φιλελευθέ
ρων. (Κ*;ν παηαλείπομεν Ατά τήν άσφά- 
Xfurv τ*η· "Έθνηυς. Άλλα ταυτοχρόνως 
λαμβάνομεν όλα τά μέτρα Atà τήν έπι- 
fJfrtaiiucHT τής Δημοκρατίας, ftià τήν ΰ- 
πτράαπισιν τοΰ Λαοΰ, fuà τήν ύπερά- 
σπισιν τή; προσωπικής Ελευθερίας.

• ·  ·

Και υπάρχουν Επίσης xui οί φάχελοι 
νομιμοφροσύνης. Γίνονται παντβχόθεν 
Ιχχληαεις οί φάκελοι νϊι Ι.πανεΗετασθοϋν 
ίιτο Έπιεροκ,ή; Λικαστιχών. Τό αίτημα 
είναι β«<πμσν, Atôu Λεν ζητείται ή άγνόη- 
ot?, ζητείται ή έκκαθάρισις— ή Αικαστι- 
χή Ιχκαθι λ'̂ ι.-. Καί έ τομένως, άποΑε- 
χόμενιπ τ αίτημα, άνιαποκρινόμεθα 
xui πάλιν προς τον Λιπλούν χαρακτήρα 
τοΰ Κόμματός ϊων Φιλελευθέρων ώς 
Εθνικού vui Δημοκρατικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
KONONtKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καί τν ^ι έρχομεθα »Ü τά πορίσματα 
Αι ' τήν Οικονομικήν Mai Κοινωνικήν
Πολιτικήν τα» Κόμματός τών Φιλελευ
θέρων. Άναγν.αρϊΓομεν τήν Ιλκατιχήν 
πρωτοβουλίαν, άλλα θά ήτυ αφέλεια νά 
τυμιαθή *τι ύχό τάς οημερινάς σννθή- 
*οη »¡μπορεί ή ιδιωτική πρωτοβουλία ν« 

ά περιοριστής. ΙΙρώηχ ίαεΐνοι, βί

όποιοι τήν ΑιεχΑιχούν, τήν άπαρνοΰνται 
δταν πρόκειται νά ζητήσουν ωφελήματα. 
*Οταν π(>όχηται να ζητήσουν πιστώσεις 
χαί Αοσμους, τότε όνομάζεται Προστα
σία. Καί Αταν πρόκειται να προστατευ- 
θοΰν αί Λαϊκοί τάξεις, τότε όνομάζεται 
Κρατικός παρεμβατισμός Î... ΕΙς τήν I- 
ποχήν μας ή Ψιλελενθέρα ΟΙχονομία εΐ- 
vui ·χατενΦυνομόνφ> Φιλελεν&έρο 
ΟΙκονομία. ’Οφείλει νά κινηθή εντός 
ένος γενιχοΰ σχεΑίον, το όποιον υπηρε
τεί τό χοινόν συμφέρον. Άλλα ύπηνί- 
χθην προχθές xui θά επανέλθω έπί 
μιας θιμελιώΛους άπόψεως, ή όποία φο
βούμαι ότι μέχρι τοΰΑε έχει παραβλεφθή.

“Εως τώρα, xui είς τήν οϊχονομιπήν 
επιστήμην χαί είς τήν πολιτιχήν πρά- 
ξιν, γίνεται λόγος μόνον περί Αόο προϋ
πολογισμών. Γίνεται λόγος, πρώτον, πε
ρί τοΰ Δημόσιόν ΙΙροϋπολογισμοϋ, πε
ρί τών Ιανθων καί έξόΛων τοΰ Κράτους« 
χαί πανηγύριζε rat ίχάτττοτε ή ΙσοσπΙλι- 
σις. Γίνεται λόγος επίσης περί τοΰ ‘Κ -  
ξωτεριχοϋ Προϋπολογισμού, περί τοΰ 
Ισοζυγίου τών Εξωτερικών μας λογαρια
σμό) ν. Καί Αέν γίνεται λόγος ΑΓ ένα τρί
τον, ά.πείρως οημανηχώτερον, προϋπολο
γισμόν ; όιά τόν Κοινωνικόν Προνκο- 
λογισμόν τής ‘Απααχολήαεως. Καί δ- 
μως, αγαπητοί ΊΚλοι, όσονΑήποτε καί Sr 
είναι ισοσκελισμένοι χαί ό Δημόσιος χαί 
ό Εξωτερικός προϋπολογισμός, iàv εί
ναι άνιοοοχίλιοτος ό Κοινωνικός 
Προϋπολογισμός, ¿iv ύπάρχει ευημε
ρία. 'Υπάρχει εξαθλίωσις τοΰ Λαοΰ. 
"Λς ύτοτεθή Ατι εΰρίσχεται είς τήν Ε λ 
λάδα μεταλλεϊον χρυσόν, μέ τήν φορολο
γίαν τοΰ οποίον ισοσκελίζεται ό Δημό
σιος ΙΙρουπολογιυμός χαί επέρχεται ίσο» 
ζ»'·γιον τών Εξωτερικών Λογαριασμών. 
Kai An παρά ταΰτα ό Λαός μας στερεί
ται άπασχολήσεως. *0 σημερινός υπουρ
γός τών ΟΙκονυμιχών χαί ό παλαιός του 
προϊστάμενος θά »’¡σαν ίχανοί ν«ί πανη
γυρίσουν Λια τήν εύιιμερίαν τής Έλλά- 
Αος !...

ΙΙρώτοί είναι, εις τόν πίνακα τών ά
ξιων, 4 Κοινωνικός Προϋπολογισμός, ή 
πλήρης άπασχόλησις. Καί αυτό είναι τό 
σηχχεϊον, τό όποιον χαρακτηρίζει τήν 
κοινωνικήν Αιαψοράν τής Ιδιχής μας πο- 
λιτιχής Ληώ τήν πολιτικήν τής Οίχονο- 
μικής ’Ολιγαρχίας.



Ά  *5» * ίιυνν ; «·ϊα Και-
\u>¥»»♦;. ! ΐ Λ η · ή ;  μ ι; cittu ή άδιάκά- 
πτν; m i : S  *»<' 'rV»*Kt»:· 1\ί··»>Λι,ααιης 
καί ή V» ·. ,α \  i' ’μή l*av. Air el'vu η 
<*χατ»*·ι ισορροπία. Ή  ίυ·:*νρο.αία κσθ*
i«vn,v V V <1 t ! ; ’ V* ‘ ·,ν i Tt»s' “J
δόνστji va irwtfJ.t«?« rL: γααηλ'«-
τ«ιτα r'.iifSa *·ξ.ιθλι·όι?έΐ;ί; toi Aar· 
Είναι 4 iv*OK*"r, ¡«oppoxia. l· t 'u ή
βαθμιαία xat .ίδι-ίκοπ«., U- ;>, a ; to? oi- 
•ewfiiai·’*! *βι ßiott* -v l πιπέ 'ov “>πον 
«νντελτίται ή ισορροπία

Καί ή αίξησις t«·"· *Ki*vixnf ! .σί·δΓ(·
ματος είναι At»»a τη μόνον at μια* d- 
άιάκο.σον lv / >yciav ¿ΛΤνάΰσχων, τής 
¿ποίας ή άποΑι μς itntxfx νά είναι με- 
γαλυτέρβ ti.t« τήν a ;η·ην toi· πληθυ
σμού. Kat eivm. διά toi-to, «"tin; xat 
πρ*χ#τ; »tae», Εγκληματική ή ενθύνη 
τής Κυβερνήσνιι»; δ» a fi διε κήρυξε πρσώ ■ 
ρως την nvtaAtivaatuv τής ’ Ελληνικής 
Οικονομία- και ¿στέρησε τήν 'Ελλάδα 
4πό τήν Βοήθειαν τήν απαραίτητον διά 
τήν αναουγκςχίτησίν ttj;. Μετέβη ό 
πρώην Vπβυργβς τού Συντονισμού είς 
τήν ‘Αμυχήν, Χαί διά νά επίδειξη τήν 
Ιδικήντου αυτοδυναμίαν, ΰπεστήριξε καί 
τήν οικονομικήν αί'τοδυναμιαν τής Έλ- 
λά«δος. "Έχοιν νά έκλέξη, δπως eIjtov καί 
είς τήν Βουλήν, μεταξύ Βοήθειας καί 
Συγχαρητηρίων, έπροτίμησε τά συγχα- 
ρητήρια. ’Αλλά, διότι καί τά συγχαρη
τήρια ήσαν μσθενή, έπανήλθε μηνίων, 
καί παρέστημεν είς το κωμικόν θέαμα 
τής απειλής δτι θά εκινητοποίει τήν Ευ
ρώπην διά νά έχδικηθή τήν ‘Αμερικήν...

Διά τήν Άνασυγκράτησιν τής Οικο
νομίας μας θά ύπαρξη βραχυπρόθεσμον 
πρόγραμμα αμέσων άποδόσιων καί πρό- 
γραμμα μακροπρόθεσμον μεγάλων έρ
γων, ιών όποιων ή άπόδοοις βά έξααφα- 
λίση τήν βιωσιμότητα τοΰ μέλλοντος.

Καί θά άξιοποιηθή υπέρ τής Ελληνι
κής Οικονομίας ή 'Εμπορική Ναντιλία 
μας, διά τήν οποίαν εγινεν εις τό Συνε
δρίαν εμπεριστατωμένη εισήνησις, κα
θώς καί 6 Τουρισμός, ό όποιος αποτε
λεί άπεριόριστον δυνατότητα.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σημαντι*αί θά είναι Ιπίσης χαί αΐ 

φορολογικοί μεταρρυθμίσεις.
Ό  σκοπός τής Φορολογίας δόν πρέ-

üts ni rl»A* μόνο* Τ&Λ4βΐ'ηη4%· Eí*
t u  λτ,,’ ης |*»η?»ι*>ς. TA-, *-Λ -n καΐ
vi; tήν % λ.αν χα;ο» --ΐήν τού ιί*<·θη-
»»ατας, Καί lUm Ιπλ ,r Λ*α*ατφγ*-
κά; χαί ΟιραγσιγίΜό;. Πρέπει *-t n*v» 
τ -tñ και > ι· . αν-τ,-π.· τ .ί· } >ν·κον 
ΓΪ·Τι·δήματο-

1ί ηχ»ρί·λ·*»χΐα · '·■'* f á  ΐύν Tl«S#'t»V μ ;  
τ·,ν "Κλλάδι rirιι ;vayvif£«t it-á ta¿
ϊλλο; Κ'.-ί. 'ίια·1 ,··ν;·γθτ, νχ* ύτ,χν
’.t, ϊχ.ιμ*ν t . χ αί.%ΑΑ!;ι· ·, «Ó -.%vV ιί<’·»- 
δημα, ·ί-ίι·ύ?Ί*ν «ται .••ι··:*-ς Ίατα- 
θλιττική.

Θά /λα tii aruutv %rt*  φορ\λαψι*ι^τ
ίΛΐβά[>ι·*οιν τC¿* iotKti.'* taino* Λι«ν-
ρόνοντες Τι> άη-χ^ιλόγητον ·\κοτ Των 
μικρών fíoo-Hr.u tu-wv.

Θά μ11t.n>ο>m * «ήν φορολογία* ι<"»ν
βασικών fí*V"-r λαϊκής «at.ivari’iavw;.

Θά λιιτονργιϊαον* φορολογικά, όι- 
κασχήρια «οι θα Ιπιβίλλωνται ·>'’ οιη- 
ραί κοινοί είς τούς μεγάλους ψορο^υ- 
yúNa:.

Οέι άπλουστευθή ή άμεσος ηχιρβλογία 
κ«ύ θά μετατροπή είς 1*ιαΤο* φόρου 
τοΰ εισοδήματος.

Καί διά νά είναι άποτελεσμοηκάς κοι
νωνική ή φορολογικ , αας πολιηκή. βνμ- 
βάλλουσα εί; τήν έπέκταβιν τάτ έ»«ν- 
δόσεων καί εις ϊήν αί'ξησιν τοΰ βθνιββΰ 
μας είσοδήματος, θά ηαράσχιαμε* εύ- 
παιρίας αθεοχρηματοδοτήσεως. Θά 4- 
φήσωμεν άιρορολιίγητον άποθεματικόν 
προς έπεκτασιν τών έγκπταστάοεων, υ
πό τόν άπβράβατον όμως ’ ρον τοΰ χλή~ 
ρους τεχνικού συγχρονισμού των.

Η ΠΙΣΤΙΣ
’Αγαπητοί Φίλοι' μέγα είναι τό θέμα 

τής ΙΙίστεως, διότι τά κεφάλαια είναι α
νεπαρκή είς τήν Χάχων. Καί διά τούτο 
ή διάθεσις τών πιστοδοτήσεων πρέπει 
νά γίνεται με άπ»ρον προσοχήν, έπειθή 
από αυτήν εξαρτάται ή τύχη τής Οικο
νομίας. Καί πρέπει νά δμολογηθή οτι 
δεν υπάρχει κλάδος είς τόν όποιον ή δια- 
χείρισις τής Κυβερνήσεως τοΰ Συναγερ
μού νά υπήρξε περισσότερον ένοχος. Είς 
δλας τάς χώρας τά ιδιωτικά μονοπώλια 
σχηματίζονται αύτοδυνάαως καί τά Κρά
τη επεμβαίνουν διά νά τά καταργήσουν. 
Μόνον είς τήν Ελλάδα τον Στρατάρχου 
Παπάγου έπενέβη τό Κράτος διά νά

€



δηαιονργήση Ιδιωτικόν τραπεζιτικόν 
κ ονοπ ώ λ ιον  !...

Tu Konti α τών Φιλελευθέρων εχει Α- 
χάφ ιπιν νά εφαρμυση γενναίας μεταρρυθ 
μισείς είς το θέμα χή; Πίστεως. Θά 
χεριορίαη την Τράπεζαν της *Ελλά
δος εις το έκδοτικάν της προνόμιον 
*βί εις τάς Αρμοδιότητα; αί ότοί ι προ
κύπτουν άπο τά έκδοηκυν τρονόμ'.ον. 
0ά  έτϊνιχοποιήση την ΙΙίαχιν.

έ*ά Ιδρυση δύο νέας Γραπέζας, διότι 
Απεδείχθη είς την Ελλάδα δη ή είδί- 
κευσις των Τραπεζών ευδοκιμεί. Καί τό 
παράδειγμα είναι ή ’Αγροτική και ή 
Κτηματική.

θα  Ιδρυση Τράπεζαν Βιομηχανικής 
Πίστεως καί Τράπεζαν ’Επαγγελμα
τικής και Βιοτεχνικής Πίοτεως. Καί
θα διευρννωμεν τήν Κτηματικόν Τρά- 
πεζ.τν εί; Τράπεζαν καί Λαϊκής Στέγης.

Ό λαι avzal αΐ Τράπεζαι δά είναι 
έ&νικοποιηαέναι, δ π ως ή ’Αγροτική.
Μόνον αί Εμπορικοί Τράπεζαι θά εί
ναι tdur»rm«i, τελούσοι δμως υπ’ι τον 
αυστηρόν έλεγχον τοΰ Κράτους. ’Κτίσης 
Φά ύπάρχη, είς τήν Τράπεζαν τής 
’ Ελλάδος. Άνώτατον ΈΦνικόν Σνμ- 
βονλιον Πίοτεως, τό βποϊον θά έγκρι
τη τήν πιστωτικήν πολιτικήν καί θ ί  
συγνροτήται Από έγκυρους ίκπροσώπους 
υλών τών τάξεων.

Καί Λεν δα χρειαβθοΰν νέοι Λαπάναι. 
Ή  πολιτικό Ufte θά έφορμοσθή μέ με
τασχηματισμούς υφισταμένων Τραπεζών 
καί μετατάξεις προσωπικού

"Οταν τα κεφάλαια τής Πίστεως προ- 
* η  ωνΤ'ΙΙ άπό ΤΟ έκδοηενν Προνομίαν 
«<ιι τάς οικονομίας τοΰ Λαού, γενικωτε- 
ρα πρέπει νά είναι τά κριτήρια τής Λια- 
θεβεώς tr»v. Καί Λεν πρέπει νά έπιτρέ- 
ssovtai μυστικοί χορηγόν τις πρός τούς 
ο ό*ο νομικούς μεγιστάνας καί δυνάοτας 
τοΰ Λαού.

ΑΓΡΟΤΑΙ
Και έρχόμεθα τώρα εις τάς κατηγο

ρία; τών διαφόρων λαϊκών τάζει ον. *Ρρ- 
χόμt ·>α πρώτον είς τούς Άχρότας, διότι 
είναι πράγματι πρώτοι καί εις αριθμόν 
TU Αξίαν. Όλα τά κόμματα παρέ
χουν και υποσχέσεις καί επαίνους προς 
τήν ‘ Αγροτικήν τιίξιν. ’Αλλά τί» δικαί
ου ισ νά ¿μιλούν προς τήν’ Αγροτικήν tii·

ξιν μέ υπερηφάνειαν, έχουν μόνον ε
κείνοι, οί όποιοι τό Αντλούν από τήν 
Ιστορίαν των.

Καί τό Κόμμα των Φίλε) ευθέρων !χη  
αότο τυ δικαίωμα, τό όποιον Αντλεί Από 
τήν ένδοξον ιστορίαν του. Λιότι καί)’ ο- 
λην τήν σταδιοδρομίαν του είς πρώτην 
γραμμήν εταξε πάντοτε τους «γρότας. 
”Επραγματοποίησε την μεγάλην άγροτι- 
κήν μεταρρύθμισιν : τήν Αποκατάστασιν 
τό>ν Ακτημόνων καλλιεργητών. Αυτό I- 
δημιούρ/ησε καί τό ’ Y πουργβίον ιής 
Γεωργίας. Καί τού; Συνεταιρισμούς. 
Καί τήν Άγροτιχήν Τράπεζαν. Καί tà 
μεγάλα Παραγωγικά "Εργα. Καί αυτά 
καθιέρωσε τους θεσμούς τής συγκεντρώ- 
σεως καί τής Ασφαλείας τιΐιν Αγροτικών 
προϊόντων. Καί έάν μοΰ επιτρέπετε μίαν 
προσωπικήν παρεμβολήν, θά Ιδικαιυύ- 
μην καί εγώ προσω.πικώς νά υπενθυμί
σω εις Τον Αγροτικόν κόσμον ím είς 
τούς Ιδιχοΰς μου Αγώνας οφείλεται καί 
ή Ανάκτησις τής Αγοράς του καπνού βΐς 
τήν Γερμανίαν καί ή υψηλή τιμή συγ- 
χε.ντρώσεως τοΰ σίτου.

"Επομένως καί τό Κόμμα τιΐιν Φιλε
λευθέρων καί ή προσωπική μου Ιστορία 
μάς παρέχουν τό δικαίωμα vit ζητούμεν 
εμπιστοσύνην Από τόν Αγροτικόν κόσμον 
δταν τον παρέχομεν υποθέσεις, διότι 
γνωρίζει εκ τον παρελθόντος δ τι πραγ- 
ματοποιοΰμβν τάς υποσχέσεις μας...

Ή  πρώτη Ανάγκη τοΰ Αγρότου είναι 
ή γή, ί ;ειΛή στερείται έπαρχους γής. 
Καί Λιά τον το πρώτον καθήκον μας εί
ναι νά όλοχληρωσωμεν ιόν θεσμόν τής 
ά.παλλοτριώσεως καί τής ί.ιοχατίΜΤΤιίσίως 
των άκτημοναεν καλλιεργητών.

Τό δεύτερον καθήκον μας είναι νά 
παράσχωμβν είς τήν Αγροτικήν Τράπε
ζαν ενρεϊαν πιοτοδότησιν, είς τρόπον 
«Sote νά Λύναται νιί πηρέγη εις τούς 
Αγρό τα ς περισσότερα δάνεια, καί καλ
λιεργητικά καί μεσοπρόθεσμα, διά τήν 
(ϊβλτίωσιν τής παραγωγή; των.

Άλλα υπάρχει καί ενα τρίτον σημαν
τικόν θέμα, έπί τοΰ όποιου οί Αγρύται 
Αναμένουν τήν Απάττησιν τοΰ Κόμματος 
τιΐιν Φιλελευθέρων. Είναι *έ Φίμα τών 
Αι.π ασμάτων.

Ή  σημερινή Κν&ρνηαις έπρονόησεν,
είς τόετος τής μεγαλύτερος καλλιέργειας, 
νά εχη Ανεπάρκειαν λιπασμάτων εις τάς
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άκιηιΐΟνων κ ιλλιεργητών, oí όποιοι ί- 
γΐΥίΐν μικροί ίδιοκτήται τής Ιδικής των 
γής καί άπο τής στιγμής «κείνης ΰ πήρξαν 
ή κοινωνική καί έθνική βασις ή δπσία 
έστερέωσε ιήν 'Ελλάδα καί είς τούς πο
λέμους καί είς τήν ειρήνην, καθ’ δμοιον 
τρόπον ύ σύνδεσμος του οάτοκινηηστυΰ 
ποάς τό αυτοκίνητοι- τοΰ δημιουργεί το 
αίσθημα τής Ιδιοκτησίας καί τοΰ διαμορ
φώνει μίαν ψυχολογίαν εμπιστοσύνης καί 
ΐτρδς τό ’ Εθνικόν xui προς τό Κοινωνι
κόν καθεστώς.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Έρχόμεθα εις το Έ μπ όριον καί τήν  

βιομηχανίαν. Επανειλημμένοι; γίνεται 
χρήσις τον όρου «Οικονομική ’<)λι γαρ- 
χία*. "Αλλά θά άπετέλει πλάνην καί α
δικίαν αν τό σύνολον τοΰ Εμπορίου καί 
τό σόνολον τής Βιομηχανίας κατετάσσε- 
το εις τήν οίκονομικήν ολιγαρχίαν. Έ -  
πικρίνων τήν πολιτικήν τής Κυβερνή- 
ατως τοΰ Συναγερμού είς τήν Βουλήν, 
προέβην είς τήν ακόλουθον διάκρισιν : 
« Ό  απολογισμός τής Κυβερνήσεως, εί
παν, ήμπορεΐ νά άποτελή ίκανοποίησιν 
δ»ά τήν οίκονομικήν όλιγαρχίαν, άλλ’ α
ποτελεί βφαγιασμον τιΐιν λαϊκών τάςκων. 
ΚοΙ Λταν ήμεϊς λέγτβμεν «οικονομική ό- 
λ*γ«ρχ(α» δεν εννοοΰμβν βεβαίως τό σύ- 
νολον τον εμπορίου καί τό σόνολον τής 
βιομηχανίας. 'Επειδή έν τοιαύτη περι- 
πτώσει δεν θά ήσαν ολιγαρχία. Έννοοϋ- 
μ*ν Αλίγονς μεγιστάνας τον πλούτου, 
οί όποιοι διαθέτουν τό μονοπώλιον των 
Τραπεζιτικών Πιστώσεων, τό μονοπώ
λιον τών Κρατικών εύνοιών καί κατα- 
δνναστεύουν καί εκμεταλλεύονται καί 
μονοπωλούν τήν Εθνικήν μας Οικονο
μίαν καί αποστραγγίζουν τόν Ιδρώτα 
τοΰ εργαζομένου λαοΰ>.

Είς τό τίμιον έμπόριον καί τήν τιμίαν 
βιομηχανίαν οφείλομεν καί ιϊναγνώρισιν 
διό τάς ίιπηρεοίας τάς όποιας παρέχουν 
καί πάσαν ένίσ/υσιν, υπό ενα ορον : Νά 
άρκοΰνχαι είς ΰεμ ιτόν κέρδος.

Ι.Κ.Α.
Έρχόμεθα είς τα θέματα τής Κοινω

νικής Πολιτικής. To Ι.Κ .Α . άποτελεϊ 
μέγα κορκίνωμα, δπως εχει διαμορφωθή 
διυικητικώζ καί οίκονομικώς. Θά πρέπει 
νά Ιξυ/ιανθή. Καί είς τό επίμαχον θέ

μα δια την εκλογή.- τοΰ ίατρ:’Γ- 3·ί** 
πωμεν τήν γνώμην μας ; λ = ν νίναι 
ή λ* ταλληΛοποίησις ή οποία « *5μ'··νεί 
τους ήσηαλισιιένσνς τοΰ I. Κ ' V é- 
vor ή έΐεν&έρα ίχΧογή τοθ i*tpvO 
ύχηρετεϊ τους Ασφαλισμένους ■ ί'νωρέ* 
ζομεν δ ti ή ελεύθερα εκλογή τρ·· ι»ι να 
συνδυαοθή με πλήρεις ¿γγυήσ»·ς έναν- 
τίον τ ·>ν καταχρήσεων. Άλλα Λ«ν Επι
τρέπεται, διότι υπάρχει άν ησυχία «V ά»* 
ρισμένας καταχρήσεις, νά ιίρνυΰμίθα 
τήν όρθην λειτουργίαν τοΰ ιισ «άδικον 
θεσμόν, ό όποιος δνναται νά παράσχη 
αληθείς υπηρεσίας είς τούς ήσςχαομέ- 
νονς.

ΛΑΤΚΗ  ΣΤΕΓΗ
Καί υπάρχει τό θέμα τής Λαϊκής 

Στέγης. 11ρέπει νά άποδοθή δικαιοσύνη 
είς τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων διά τό 
παρελθόν. Είχε νά αντιμετώπιση τήν ά- 
ποκατάστασιν εκατοντάδων χιλιάδοίν 
στ'μμοριοπλήκτων. Καί ή πολιτική έκεί» 
νη τής λαϊκής στέγης είχεν ύπερβή τάς 
διαστάσεις τής πολιτικής τής λαϊκής 
στέγης είς τήν όποιαν σήμερον άποβλέ- 
πομεν. Άποδίδοντες δικαιοσύνην είς τό 
παρελθόν ΰποσχόμεθα δτι θά ιιροχω- 
ρήοωμεν, μέ τήν όργάνωαιν τής νέας 
Τραπέζης, είς τήν πραγματοποιήστε τής 
Λαϊκής Στέγης, ή οποία άποτελεϊ έπί- 
σης δικαίωμα τών εργαζομένων.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Καί θά άναλάβωαεν έπίση; τόν αγώ

να τής κλήρους άποκαχαστάοεως τ&ν 
Προσφύγων. Τροποποιοΰντες τόν Νό
μον 2024 θά άρωμεν πάσας τάς οικονο
μικά; άδικίας όσον άφορμ τά προσφυγι- 
κά χρέη. Διότι οφείλομεν ν’ άναγνωρί- 
συιμεν κοί είς τους Πρόσφυγας ΐοα δι- 
καιώμαια προς τους άλλους "Ελληνας : 
Νά Ρχουν τήν Ιδιοκτησίαν των καί τήν 
έλευθέραν διάθεσίν της.

ΔΙΟΚΗΣΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έρχόμεθα είς τό κεφάλαιον τής Δ ·  

οικήαεως. Ή  Κυβέρνησις τοΰ Συναγερ
μόν χατέλυσε τήν μονιμότητα τών vnak■ 
λήλων. Έστέρησε τους υπαλλήλους άπό
τάς εγγυήσεις τής υπηρεσιακής των θέ- 
σεως, τους ήλάττωσε τάς ά:υμ»«χάς. 
Kui επεοίωςε τόν εξανδραποόισμόν



τβν μέ τήν δαμόκλειον σπάθην τής ά.το- 
λύσεως. ’Αποτελεί στίγμα διά μίαν Κυ- 
βέρνησιν ή μέθοδος την 6 π αίαν ? χρη
σιμοποίησε διά τον έξανδρσποδισμόν τών 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών. 'Η  Κυβέρνησις 
τοΰ Κέντρου, ή Κυβέρνησις τών Φιλε
λευθέρων, είς ολόκληρον την Ιστορίαν 
της προσεπάθει πάντοτε νά εξασφάλιση 
την ανεξαρτησίαν τών Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών. 'Ημείς καθιερώσαμεν τον Νο
μάρχην τού Κράτους, καί δ Ρωμαίος 
Συγκλητικός δ οποίος επαγγέλλεται ηθι
κόν καθαρμόν, ό Στρατάρχης ΙΙαπάγος, 
χατήργησε τόν Νομάρχην τοΰ Κράτους 
κ«ί έπέβαλε τόν Νομάρχην τοΰ Κόμματος. 
* Υποσχόμεθα, όταν μέ την εμπιστοσύ
νην του Λαόν θα ελθωμεν είς τήν ’Αρ
χήν, ότι θά άποχαιαστήσωμεν τόν 
Νομάρχην τού Κράτους οίς τήν θέ- 
σιν τον. "Ηχούσα χθες μίαν δειλήν 
φωνήν : «"Ας περάσωμεν καί ήαεϊς 
ολίγον από ένα Νομτίρχην τοΰ Κόμαα- 
τος καί έρχεται κατόπιν ό Νομάρχης 
τού Κράτους», Αλλά δεν θά είοακου- 
σθή ό ευσεβής πόθος. ' Υπερηφάνειαν 
τοΰ Κόμματος ι»>ν Φιλελευθέρων άπο- 
τνλεί ότι έρχόμκναν ε?ς την έξουσίαν Λη 
ατονργεί καί θεμελιώνει Κράτος Δικαίου. 
Και θά πραγματοποιηθή—επί τέλους ! 
— κβτ ή Αύτοδιοέπησις καί ή ' Αποηόν-

Ή  Κ\*βέρνησις τοΰ Συναγερμού καί 
είς τος Δημοσίας Ύαηρεσίας καί εις τά 
Σώματα 'Ασφαλείας καί είς τον Στρα
τόν έκαμε κομματικάς διώξεις. Άπαντώ- 
μεν είς τά μέτρα τής Κυβερνήαεως : "Ο 
σοι ήόιχή&ηοαν θά ενρουν δικαιοσύ
νην. Καί δαοι ήδίκησαν θά εϋρονν 
ηορωοιν.

'Αλλά, διά νά δημιουργήσωμεν σώμα 
δημοσίων υπαλλήλων άξιον τής άποοτο- 
λής τον, θά πρέπει νά Ιδρύσωμεν Σ χο
λήν Δημοσίων Υ παλλήλω ν. Ηά όργα- 
νώσωμχν τήν Πάνχειον Σχολήν διά τήν 
Αιοΐκησιν καί τήν Άνωτάτην Σχολήν Οι
κονομικών Επιστημών διά τούς αίχο- 
νομικούς υπαλλήλους.

« * «

Θά χατοχυρώσωιιεν επίσης τήν άκτ- 
ξβρτησίαν τής Δικαιοσύνης, ή όποια 
κοθιερώθη ά.πο τόν Ελευθέριον Βεντζέ-
λσν Καί έκίΐμώμεν τά αίτημα ιό οποίον

χθες διετυποιθη από τοΰ βήματος— καί 
θά τό πραγματοποιήσαη",ν : Θά είναι 
προσιτή είς τόν Λαόν ή Δικαιοσύνη. 
K a i δφείλει νά είνα ι nal σύντομος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Άνεπτυχθη ένόίπιον τοΰ Συνεδρίου 

μία ευτυχής είσήγησις διά τά θέματα 
τής 'Εκκλησίας. ’Ανήκει είς τήν ίδικήν 
μας πρωτοβουλίαν τοΰ παρελθόντος καί 
ό Καταστατικός Χάρτης, καί το Τ.Α. 
Κ.Κ., καί Λ Ο.Δ.Β.Π., ot όργανισμοί 
τής 'Εκκλησίας, ot όαοίοι έκτοτε ηΜο- 
κίμησαν καί επί τών διτοίων ίστηρίχθη 
ό οικονομικός βίος της. Ηά έξακαλουθή- 
σωμεν νά τήν περιβάλλωμεν μέ στοργήν, 
επειδή αποτελεί ανάγκην τής 'Ελληνι
κής Κοινωνίας μία πεφωτισμένη ’ Εκκλη
σία. Καί θα ¿πεθυμούν είς αυτά τι» ση- 
μκίον να έκφράσω τήν βαθεϊαν μου ίκα- 
νοποίησιν διά μίαν ανακοίνωναν τήν ο
ποίαν άνέγνωσα είς τόν Τόπον, ότι ή 
'Ιερά Σύνοδος ασχοληθεί«)« μέ τό θέμα 
τών βιβλίων τού Ν. Καζαντζάχη δέν ή- 
θέλησκ νά λάβη αποφάσεις. Τιμψ τήν 
‘ Εκκλησίαν ό σεβασμός ποός τά πνευμα- 
τιχά έργα, πρός χήν ελευθερίαν τής 
σχέψεως.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Καί έρχόμεθα είς τήν Παιδείαν, είς 

τό μέγα θέμα τής Παιδείας. Αγαπητοί 
μου Φίλοι" εύρίσκειαι σήμερον ή Παι
δεία μας είς πλήρη παρακμήν. ‘Όλα 
χρειάζονται (ivuvsoxuv : Καί οί “Ανθρω
ποι, χαί τά Κτίρια, χαί τά Βιβλία, καί 
Τά Προγράμματα. Το κύριον θέμα τής 
'Ελληνικής ’Αναγεννήσεως,όταν έλθωμνν 
είς χήν ’Αρχήν, είναι χό θέμα χής Παι
δείας. Καί θέμα πρώτον είς τήν Παι
δείαν είναι δ Διδάσκαλο; : Ό  άνθρω
πος, από χήν ψυχήν toû δποίον μεχαόί- 
δεται χαί ή γνώσις χαί ή ιμπνευοις είς 
τόν μαθητήν. Θά δημιονργήσωμεν τήν 
συνείδησιν εις τόν τόπον "τι δ διδάσκα
λος δέν είναι παρέας. Είναι Λ πρ&τος 
λειτουργός nal Απόστολος τής Έλλη- 
νιχής Πολιτείας. Τό Δημοτικόν Σχό
λε ίο ν θά μείνπ εξαετές. ‘ Η Μέση Παι
δεία εχει ήδη, με ΙΛιχόν μου νόμον, κα- 
τανεμηθή εις δύο χόκλου; : Είς τό χριε- 
τες Γυμνάσιον καί τό τριετές Λύκειον. 
Θά πρέπει όμως χαί είς χήν Μέσην Πιιι-



δείαν νά γίνου» πολλά! ΙΙρακιικαί Σχο- 
λαί. Δύσπιστα» πρός νά Γεωργικά Σχο
λεία, διότι υπάρχουν άλλοι τρόποι άπο- 
τελνπματιχώτεροι διά την γεωργικήν Εκ-
παίδευαιν, όπως οί πειραματικοί αγροί 
*«ί οί περιοδεύοντες γεωπόνοι. "Αλλά 
«ί τεχνικά! κα! Επαγγελματικοί σχολά! 
είναι απολύτως απαραίτητοι. Εύριακό- 
μεθα είς μίαν περίοδον τεχνικήν κα! στε- 
ρουμεθα τεχνικών σχολών.

Χρειαζόμεθα Άκωτάτας Σχολάς, οί 
λειτουργοί των οποίων νά αίσθάνωνται 
όχι ότι είναι Επαγγελματίαι, άλλά ‘Ε 
θνικοί *Οδηγοί.

Επανειλημμένος διηρωτήθην κατά 
ποιον τρόπον ήμποροΰμεν νά πράγματο- 
ποιήσωμεν αίιτάς τάς επαγγελίας. Ku! 
Επειτα άπό μελέτην κατέληξα εις τό συμ
πέρασμα οτι υπάρχει τρόπος : Είναι τδ 
" Ιδρνμα ιών 'Υποτροφιών.

* Αγαπητοί μου Φίλοι- θά Εξομολογη
θώ μιαν Εχθραν μου προς τάς συγχριί- 
νους Λημοκρατίας. Είμαι Λ απολογητής 
των, άλλά καταλογίζω εις αύτάς μίαν 
βαρυτάτην ευθύνην. Ό τι δϊν είναι Αη- 
μοκρατίαι, δίαν δεν δίδουν εις όλα τά 
τέκνα τού Λαού ισην εύχερβιαν Εξελίξε- 
ως. Είναι ΙΙλουτοκραιίαι. Δεν είναι δυ
νατόν τά τέκνα των χωρικών τά όποια 
διακρίνονται, τά όποια έχουν είς τό μέ- 
τωπον τήν σφραγίδα τής δωρεάς, διότι 
στερούνται των μέσων, νά γίνωνται από
κληροι είς τάς εσχατιάς τής Ελλάδος.

’ Αποτελεί δικαίωμα καί τού χωρικού, 
ά π ο τελεί δικαίωμα τού Έλληνας πολί
του ή Παιδεία. Καί αποτελεί καθήκον 
καί ΰπβρτατον συμφέρον τού συνόλου ή 
άξιοποίησις τού πλήθους τών ταλάντων 
τά όποια χάνονται είς τάς Εσχατιάς τής 
Ελλάδος. Είναι ή μόνη βιομηχανία 
¿ιά νην όποιαν ή Ελλάς διαθέτει την 
ηρώτην ύλην : τό Πνεύμα.

"Οταν καιβλήφθην άπό αυτήν τήν 
πεποίθηαιν, ηΰχήθην, εάν έπρόχειτο είς 
τόν δημόσιον βίαν μου νά πραγματοποιή
σω εν μόνον Εργον, νά πραγματοποιήσω 
τό "Ιδρυμα τών Υποτροφιών. Διότι με 
τήν πραγματοποίησιν των ’ Υποτροφιών 
όλα τά άλλα αυτομάτως πραγματοποι
ούνται. ‘Εάν αί πρώτοι δυνάμεις τής 
’ Ελλάδος άναπτυχθοϋν είς όλους τούς 
κλάδους, υπάρχει πλέον ή Εγγύησις διά 
τήν Άναγέννηοιν.

Άλλά θά Ελεγε κανείς ; Μή5>·ος οί δ*, 
πάναι είναι υπέρμετροι ;

Άγαπτ)τοί μου Φίλο*- είνω άπιστευ
τόν είς πόσον βαθμόν τό βότ·*« 'ν αυτό 
τής Αναγεννήσεως είναι εΰθητόν. 'Εν
θυμούμαι μίαν συνομιλίαν μου μέ τ«ν 
Ίδριιτήν τού Φιλελευθέρου Κοαματος.

“Οταν ήμην είς τό ΎχονΡγίΐον τη; 
Παιδείας καί είσηγούμην είς τό *ό πουρ- 
γιχόν Συμβούλιον διάφορα διμασυργικά 
σχέδια διά τήν Παιδείαν, ό Ελευθέριος 
Βενιζέλος προσβλέπων πρός τον αείμνη
στον φίλον μου ’ Υπουργόν τών Οικονο
μικών, τον πατέρα τού σημερινοί βυυ· 
λευτοΰ Ηρακλείου, Ελεγε: «Καί χρήμα
τα ;» Καί άπήντων : «Γα πνευματικά 
θέματα, κύριε Πρόεδρε, είναι πάμ
φθηνα...»

Θέλετε τήν άπόδειξιν καί δια τον θε
σμόν τών υποτροφιών ; Αί ύποτροφίαι 
διά τό εξωτερικόν, εάν άποφασίοωμεν 
νιι άποστέλλωνται κατ’ έτος TOO άπό δ- 
λους τούς κλάδους χαί διά 3 Ετη, θά ά- 
νέρχωνται μονίμως είς 2.000, Καί λάν 
δεχθώμεν ότι θά είναι 1 500 δολλάρια 
κατ’ Ειο; ή δαπάνη «U* έκαστον, φθαν.ι- 
μεν είς τά 3 εκατομμύρια δολλάρια κατ’ 
ειος, δηλαδή ενενήντα δισεκατομμύρια 
σημερινών δραχμών, είς Ενα προϋπολο
γισμόν ύ.ιεράνω τών 10 τρισεκατομμυ
ρίων...

’Εάν επομένως δώσωμεν είς τά; υπο
τροφίας αυτήν τήν εχτασιν, και πάλιν 
τό ποσυν είναι άσήμαντον άπέντιντι τών 
υπηρεσιών τάς όποιας υπόσχονται είς 
τήν Χώραν. Σκεφΰήτε αοία θά είναι ή 
χαρά τού άγρότου, τού αποκλήρου. δταν 
τού παρέχετε τήν διαβεβαιωσιν δη ό 
υίός του, «ριστενων, Εχων τό χάρισμα 
τής δωρεάς, θά δυνατοί νά φθάση εις 
τήν μεγίστην εύδοκίμηοιτ. Τού δίδετε 
τήν χαράν τής ζωής. Τον εμπνέει» την 
εμπιστοσύνη» καί προς τήν Πατρίδα καί 
πρός τήν Δημοκρατίαν.

Αυτή είναι λοιπόν ή μεγάλη επαγγε
λία τήν όπυίαν προσφέρει τό Κόμμα τών 
Φιλελευθέρων προς τόν Έ λληναότ Αοόν.

Βεβαίως είμαι ευτυχής δη ««τώρθ*»»- 
σα προ τριετίας νά Ιδρναεε «Αν θοπμίι 
τών Κρατικών ’Υποτροφιών, ό όποιος 
ίχτοτε λειτουργεί. Είναι δμος τόσο» α
σήμαντοι αί χραττκα! χορηγήσεις, tiro f t  
μόλις νά συντηρήται είς τήν ζωήν, καί



νά άταμένη . *Οταν Γλθωμ*»· εις τήν 
*Λρχήν θα ί^χόαη είς εύρυ:άτην Εχτα- 
ιη* ό θεσμό; Τών Ύηοτφβφΐών διά ιούς 
άριστεΰοντα; άπορους, Από τό Δημοτι
κόν Σχολιϊον μέχρι καί τών σπονδών 
τίς τό έ$ωττρικόν. Καί είμαι βέβαιος 
δ*ι, ιί; σύντομον χρόνον, έπί χεψαλής 
Λλω* τών κλάδων τής Πολιτείας θα »- 
ασρχονν πρώται Λι»νείμεις αί όποϊπι δέν 
θα λαμβάνουν μόνον συμβουλάς &*ο 
τους μεγαλοις μας Συμμάχους. 'Ενίοτε 
χαί θά δίδουν...

θά ένισχΰσωμεν χαί τόν Προσκοπι
σμόν καί τον 'Αθλητισμόν διά τήν φυ
σικήν χαί τήν ηθικήν υγείαν τής Νεό- 
τητος...

Καί θά ένισχΰσωμεν καί τούς έργάτας 
τού Πντνματος καί τής Τέχνης, οί δ· 
ποιοι είναι Επίσης συντελεσταί Πολιτι
σμού.

'Αλλα υπάρχει καί μία άλλη μεγιίλη 
άποστολή τον Κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων : Νά είναι ό έγγυητής τοϋ πντυ- 
ματιαοϋ πολιτισμού τής Χώρας. ’Αρ
χίζουν χαί καλιν α( ά.τειλαί Εναντίον τον 
Δημοτικισμού. Εναντίον τής ’ Ελευθερία; 
Τη; Σκένεω,. 'Απέναντι τό>ν μεσαιωνι
κών αύιών απειλών τό Κόμμα τών Φι
λελευθέρων ί-φώνει τό ανάστημά του 
διά νά υπεράσπιση τόν Λημοτικισμόν, Λ 
όποιο: πηγάζει ά ιό τήν ψυχήν τοϋ 
Αβοΰ μας, διά νά υπεράσπιση τήν Πνευ
ματικήν μας Ελευθερίαν.

Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ
'Αγαπητοί μου Φίλοι αυτή είναι ή 

ον νοψκ τών πορισμάτων τού Συνεδρίου 
μας. Καί ανιών ιών πορισμάτων ζη
τώ τήν Ιγκριοιν Λαό τό Χυνέδριον.

(Το Συνεδρίαν δι’ άνασιάαεω; χαί 
ζωηρών Ιπνυψηοιαιν Εγκρίνει τά πορί
σματα τών λρ ,-ι.κών του ιό; ταυ τα διε τν- 
χώθησα» άνωτέοω ί*τό τοϋ Αρχηγού 
τού Η απατό. ί τιορ'ι ίου Ηαπανδρνον).

Αϋεά τΐνα. το Προοδτυτικάν Κοι
νωνικόν μας Πρόγραμμα. Καί ερωτώ: 
Ποιο; θα ήμνορή πλέον νά ίσχυρισθή 
δ η τ^ν ^εολί'γιχόν χοίρον μέχρι τού 
Κααματηπηκαΰ Κόμματος δεν χολύπτη 
τό Προοδεντιχςν αϋιο χαί Κοινωνικόν 
Πρόγραμμα ;

Προκαλώ !\;;«οι>·, οί όποιοι θα τό 
ίμςι.-πητ ,σονν, νά ύ.ποδιμςουν ιαεινωει-

εεότ αίτημα το όποιον δεν περιέχεται εις 
τάς ΙΛιχά; μας Επαγγελίας.

Εν μόνον δεν περιέχεται εις τάς ε
παγγελία; μας :

'Η  Συνοδοιπορία, τήν δπσίαν τους
χαρίζομε ν. Λεν χρείοζόμεθα τάς Στέπ- 
πας δια νά Εκπολιτίσουν τάς ’Αθήνας. 
Και Λίν χρειάζονται εκπολιτισμόν οί 
'Ελληνες. Είναι είς θέσιν νά Εκπολιτί
σουν άλλου;...

Ύπό τον γαλανόν ουρανόν μας καί 
υπό τήν Κυανόλευκον τής ’Ελλάδος θά 
πραγματοποιήσωμεν ημείς τήν Κοινωνι
κήν Δικαιοσύνην καί τήν Ευημερίαν τοϋ 
Λαοϋ μας.

Η ΟΡΓΑΝΩΣίΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Καί τώρα, αγαπητοί Φίλοι, δ ; ?λθα>- 

μβν τΙς τήν όργάνωσιν τοϋ Κόμματος.
Σννεζητήθη γθές χαί διεπιστώθη ότι τό 
Συνέδριο», διιί τήν σΰγχλησιν τού οποί
ου ϋπήρςαν άιιψιβολίαι, εφθασβν είς μίαν 
¿.•ατυχίαν ή οποία προχαλείμεγίοτην χα- 
ράν τών Συνέδρων καί μεγίστην στενο
χώριαν όλων τών αντιπάλων...

"Εχει χν Κομμά τιϋν Φιλελευθέρων 
μίαν άπαρχήν δημοκρατικής λειτουργίας 
χαί όργανώαεως. ή όποια δεν ύφίβταται 
Λ ; οΰδέν άλλο Κόμμα. ’Υπάρχει ή λει
τουργία τοϋ Πολιτικού Συμβουλίου, 
τό όποιον έκλέγτται καί τό όποιον μού 
ΰπήρςβ πολύτιμος σύμβουλος. Ή  Αρμό
διό της τοϋ πολιτικού Συμβουλίου οί
νοι, πρέποι νά είναι, αυμβουλουτική. 
Διότι, έαν έ προ vu τη νά Λποψασίζη, τό
τε A "Αρχηγός τού Κόμματος γίνεται 
Γρααματεύς τοϋ Πολιτικού Συμβουλίου.

Σύνεδρο» τού Κόμματός τών Φιλελευ
θέρων.

"Ηλθτν ή ώρα ! "Λναλάβετε, με τήν 
Εντολήν τον Συνεδρίου, τό χρέος τής 5ρ- 
γιι.ώΐίιος ιού Κόμματος είς τάς ’ Επαρ
χίας. Είς πάσαν πρωττύουααν Ε π α ρ
χίας -πρέπει νά αυγκροτηθή Επιτροπή  
τον Κόμματος, ή ό ιοία νά άναλαβη τήν 
πρωτοβουλίαν, ανιίλόγως των τοπικών 
συνθηκών, πρός άνάπτυζιν τής οργανώ
σει»; »¡ι είς τάς κοινότητας. Καί πρέπει 
νά άποβλέψίτε, χ« »’ ίξοχήν, είς τήν 
συμμετοχήν τών Νέων.
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Άλλ4, πέραν τοΰ θέμα το; τής Αργά
νώβεως, ήλθβν επί τοΰ β/μια το, «<»ί τΑ 
&έμα ι^ς ηει&αρχίας τον Κόμματος.

Αγαπητοί Φίλοι' διβκηρόχθη χθες ή 
Αημο«ρ4«ική ’Αρχή δτι εις εν Δημοκρατι
κόν, Φιλελεύθερον Κόμμα, όπως ιό ί δι
κόν μας, υπάρχει, οφείλει ν'» ύπάρχη, 
¿¿τυθτρ/α εΐ ς την γνώμην, αλλά ταυ- 
ταχρόνω; καί πειθαρχία είς την άηό-
φαβ»ν.

Είλιΐτ άπό την λειτουργίαν τοΰ Συ
νεδρίου line εις πόσον βαθμόν ή ελευθε
ρία τή; γνιόμης είναι απόλυτος. ’Αλλά 
καθ’ ΙΙμαιον τρόπον, όπως ορθότατα έλέ- 
χΑη, A τιιν τό αρμόδιον δργανον λαμβά- 
νη αποφάσεις, έπιβάλλεται ή πειθαρχία 
*1; ανίας. Εκείνος ό όποιος διαφωνεί 
προς την άποφαοιν δφείλει νά ίγχατα- 
λείψη το Κόμμα.

“Η θά πειθάρχησή κίς την άπόφασιν, 
η θά ίγκαταλείψη το Κόμμα. "Κν μό
νον δεν ίτιτρέπειαι, καί δεν πρόκειται 
να σνμβή ποτέ είς τό μέλλον : Ν ά Sia

ςτωνϋ, νά μένη, και νά ßlAr.'.i * *  
Κόμμα...

* * *
’Αγαπητοί μου Φίλοι,
Ύπερεβη ή ευδοκίμησις τον Σν· 

όλος τας προσδοτίας μις. Έπ. -ί' .'**  
εις ακέραιον τούς σκοπούς του. **ϊΐ- 
ρε την ψυχιπίρτ άνταπόκρισιν τ·* ν '  « *  
λεχών καί τής 'Ηγεσία;.

Έ  τεβεβαίωσε τήν Απόλυτον ε ν.>* ;τα 
τοΰ Κόμματος, τήν οποίαν έχθρ.-ό «τί 
άσπονδοι φίλοι εθεταν έν Α μ τ f  ..

Καί ένέχρινε τό Προοδευτικά» Κ κνω* 
νικάν Πρόγραμμά μας, το όποιαν .»πο- 
τελεΐ τήν σημαίαν μας.

Kal τώρα : “Εχετε τήν Ενότητα  
τοΰ Κόμματος. “Εχετε ΠφόγραμΛΟ- 
Πορεν&ήτε καί καταχτήσατε τήν 'E i-  
λάόα.

Σας απευθύνω τόν έγκάρδιον χαιρετι
σμόν μιιο καί σάς καλώ νά άναφ ονήσω ■ 
μεν: '
Ζήτω τό Κόμμα τών Φιλελεν&^ρων !

("Ορθιοι πόντε: οί Σύνεδροι έπί πολ
λή/ ώραν ζητωκραυγάζουν καί χειροκρο
τούν).


