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Τις πταίει  
Στο άρθρο «Τις πταίει» που δημοσιεύτηκε στους «Καιρούς» 

γράφονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής:  
«Ας αφεθή να λειτουργήση το πολίτευμα, εν τη βεβαιότητι, ότι εκ της 

πλειονοψηφίας της βουλής μορφώνεται η κυβέρνησις και ταχέως θα 
ίδωμεν την Βουλήν συντασσομένην εις δυο κόμματα. Ουδέν των 
θεμελιωδών ζητημάτων, άτινα εν Γαλλία ή Ιταλία διαιρούσι τους 
πολιτευομένους εις πολλά κόμματα, έχομεν εν Ελλάδι· τα πολλά κόμματα 
παρ’ ημίν είναι αποτέλεσμα της προσκλήσεως των μειονοψηφιών εις την 
εξουσίαν» ...  

Ο Τρικούπης δημοσίευσε και δεύτερο άρθρο στην ίδια εφημερίδα με 
τον τίτλο «Παρελθόν και ενεστώς». Σ’ αυτό εξηγούσε ότι ο Όθων, παρόλο 
που ήταν ενάρετος, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την έξωσή του, 
παραβιάζοντας συνεχώς το Σύνταγμα. Με τη μεταπολίτευση, συνέχιζε, τα 
πράγματα δεν καλυτέρεψαν. «Η δημοσία ηθική, ήτις είναι το θεμέλιον 
πάσης πολιτείας, δεινοτερα ή εν τω παρελθόντι υπέστη και υφίσταται 
τραύματα· τον χρόνον της κακοηθειας σύρει εμμανώς η νόμιμος 
κυβέρνησις» Και για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ανέφερε 
παραδείγματα νοθείας και βίας που έγιναν στην Αττική και στη Ζάκυνθο. 
Υποστήριζε ότι το κράτος ήταν ακυβέρνητο και αδιοίκητο και στην 
πολιτική διαφθορά είχε προστεθεί η κοινωνική εξαχρείωση. Την ώρα της 
θεραπείας την έβλεπε να πλησιάζει, γιατί το κακό είχε ξεπεράσει κάθε 
όριο. [...] 

Η κρίση κορυφώθηκε [...] Ο Γεώργιος κάλεσε τον Τρικούπη και του 
ανέθεσε να σχηματίσει κυβέρνηση και να διενεργήσει νέες εκλογές, 
δείχνοντας έτσι ότι είχε επηρεασθεί από την αρθρογραφία του Τρικούπη.  

[…] 
Η καινούργια βουλή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 11 Αυγούστου 

και άκουσε το λόγο που διάβασε ο βασιλιάς και είχε γράψει το Τρικούπης. 
[…] 

Η δήλωση αυτή του βασιλιά, για την αρχή της δεδηλωμένης, που τον 
δέσμευε ηθικά, όχι συνταγματικά, αποτελούσε ουσιαστική κατάργηση του 
άρθρου 31 («Ο βασιλεύς διορίζει και παύει τους υπουργούς αυτού») και 
του άρθρου 37, σε ό,τι αφορούσε το δικαίωμά του να διαλύει τη βουλή. 
Γιατί, αφού δε θα είχε το δικαίωμα να διαλέγει τους υπουργούς του, αλλά 
θα ήταν υποχρεωμένος να διορίζει όποιους του υποδείκνυε η βουλή, η 
συμμετοχή του στο σχηματισμό της κυβερνήσεως θα ήταν τελείως τυπική. 
Θα περιοριζόταν να διαπιστώσει ποιος αρχηγός είχε την πλειοψηφία στη 
βουλή και σ’ αυτόν θα ανέθετε το σχηματισμό κυβερνήσεως. Και αφού η 
κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της 
πλειοψηφίας των βουλευτών, δε διέθετε δυνατότητα διαλύσεως της 



βουλής χωρίς την συγκατάθεση της πλειοψηφίας. Ο Τρικούπης θέλησε να 
καθιερώσει στην Ελλάδα το κοινοβουλευτικό σύστημα στην πιο 
εξελιγμένη μορφή του. Η κυβέρνηση δε θα ήταν απλώς υπεύθυνη 
απέναντι στη βουλή αλλά και θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία. Έλεγε 
στη βουλή: «Νομίζω ότι η βουλή αντιπροσώπους αυτής έχει τους 
υπουργούς· ούτοι δεν είναι μόνον όργανα του στέμματος, αλλά και όργανα 
της βουλής. Η κυβέρνησις, εκλεγόμενη υπό του στέμματος καθ’ υπόδειξιν 
της πλειονοψηφίας της βουλής, είναι επιτροπή εργαζομένη υπό τον 
έλεγχον της βουλής». Ο Σ. Σβώλος χαρακτηρίζει το βασιλικό λόγο της 
11ης Αυγούστου 1875 ως «ιστορικόν», γιατί με αυτόν ο Τρικούπης πρόβαλε 
το πρότυπο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έτσι, που θα μπορούσε να 
αποτελέσει την εποχή εκείνη ιδανικό για τις κοινοβουλευτικές χώρες της 
Ευρώπης. Δεν αρκέστηκε να υποστηρίξει ότι ο «κοινοβουλευτισμός δεν 
ήταν μόνον σύστημα πολιτικής ευθύνης των υπουργών, αλλά σύστημα 
ουσιαστικής ασκήσεως της εκτελεστικής εξουσίας υπό της πλειονοψηφίας 
της βουλής, χρησιμοποιούσης την κυβέρνησιν ως επιτροπήν της», αλλά 
και εισηγήθηκε να καθιερώσει η ευρεία εκλογική περιφέρεια και η 
αναλογική αντιπροσωπεία, να ορισθεί η ποινική ευθύνη των υπουργών. 
Κατά τον Σβώλο, «αι ιδέαι αύται του μεγάλου πολιτικού ευρίσκοντο εις 
επαφήν και προς την κοινήν γνώμην του τότε πολιτικού κόσμου, ως 
αποδεικνύει και η συζήτησις επί της απαντήσεως εις τον λόγον του 
θρόνου, καθ’ ην ετονίσθη ότι η «αναγνώρισις» των προνομιών της βουλής 
και η καθιέρωσις του κοινοβουλευτισμού απετέλουν εφαρμογήν του  
«πνεύματος του γράμματος του συντάγματος», ην είχεν ενόρκως 
υποσχεθή ο βασιλεύς» [...] 
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