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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συνεχίζοντας την εκδοτική του προσπάθεια, το Ίδρυµα της
Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία παρουσιάζει τη δεύτερη σειρά Τετραδίων Κοινοβουλευτικού Λόγου.
Σε αυτήν περιλαµβάνονται κοινοβουλευτικές οµιλίες από
τον 19ο και τον 20ό αιώνα, στις οποίες συζητούνται ζητήµατα
δικαιωµάτων, εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, κοινωνικά και οικονοµικά. Οι οµιλητές προέρχονται από όλους τους
πολιτικούς χώρους και είτε υπήρξαν απλοί βουλευτές, είτε
υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις.
Οι κοινοβουλευτικοί λόγοι που δηµοσιεύονται στην παρούσα
σειρά συνοδεύονται από εµπεριστατωµένες εισαγωγές, καθώς
και καταγραφή των αντιδράσεων που οι λόγοι αυτοί είχαν στο
πολιτικό και στον κοινωνικό περίγυρο της εποχής.
Κάθε Τετράδιο έχει τη δική του αυτονοµία. Τα συνοδευτικά
κείµενα της έκδοσης υπογράφουν ειδικοί επιστήµονες, διακεκριµένοι στον τοµέα τους, προσφέροντας µία αναλυτική και
εις βάθος “περιήγηση” στο χρόνο, στην πολιτική, στις ιδέες
και στους ανθρώπους.
Όπως µπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης, οι παρουσιαζόµενες οµιλίες, ενώ ασφαλώς πρέπει να διαβάζονται στην ιστορική τους συνάφεια, υπερβαίνουν την εποχή τους και διατηρούν
την επαφή τους µε την πραγµατικότητα ακόµη και σήµερα.
Με τον τρόπο αυτό, εκφράζουν και το βασικό γνώρισµα της
∆ηµοκρατίας, να βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη, διατηρώντας
ταυτόχρονα τη συνέχειά της.
Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
και Πρόεδρος του Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία
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Η δεύτερη σειρά Τετραδίων Κοινοβουλευτικού Λόγου, που δηµοσιεύεται από το Ίδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη ∆ηµοκρατία, συνεχίζει την προσπάθεια για ανάδειξη του
υψηλής ποιότητας πολιτικού λόγου που έχει αρθρωθεί στη Βουλή
των Ελλήνων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες
µε την παλαιότερη κοινοβουλευτική εµπειρία: πέραν των Εθνοσυνελεύσεων και των συνταγµάτων του Αγώνα της Ανεξαρτησίας
–που εξακτίνωναν µία κοσµοθεωρία ρηξικέλευθα δηµοκρατική,
βάσει και των αναζητήσεων του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού–, το
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος απέκτησε το πρώτο του Κοινοβούλιο
το 1843 (ευθύς µετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου), και
σύνταγµα το επόµενο έτος, δηλαδή πολύ πριν από πολλές άλλες
χώρες της ηπείρου µας⋅ πριν από τις µεγάλες φιλελεύθερες επαναστάσεις του 1848. Στην ελληνική πολιτική ιστορία, διακρίνεται µία
βασική τάση: κατά τους δύο περίπου αιώνες της λειτουργίας του,
ο ελληνικός κοινοβουλευτισµός προσέφερε µια εδραία βάση για τη
δηµοκρατική διακυβέρνηση και την κοινωνική πρόοδο. Προσέφερε,
επίσης, πολλά παραδείγµατα εξαίρετου πολιτικού προβληµατισµού
και διαλόγου.
Μέσα από τις σειρές των Τετραδίων Κοινοβουλευτικού Λόγου,
το Ίδρυµα της Βουλής επιδιώκει να φέρει τον ενηµερωµένο πολίτη σε µια λειτουργική επαφή µε τη µεγάλη τούτη κληρονοµιά
του ελληνικού πολιτικού πολιτισµού. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη
σηµασία έχουν τόσο οι κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις των περισσότερο “γνωστών” Ελλήνων πολιτικών ηγετών, όσο και αυτές
των σχετικά λησµονηµένων, λιγότερο προβεβληµένων στελεχών
του δηµόσιου βίου, οι οποίες αναδεικνύουν ακόµη περισσότερο το
ποιοτικό υπόβαθρο της δηµοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι, ίσως,
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ακόµη πιο σηµαντικό να γίνεται µνεία αυτής της πραγµατικότητας
στις ηµέρες µας, όταν –σε ευρωπαϊκή κλίµακα– η απαξίωση της
πολιτικής κινδυνεύει να οδηγήσει σε αγνόηση των αξιών αυτής της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.
Όπως και η πρώτη, έτσι και η δεύτερη σειρά Τετραδίων Κοινοβουλευτικού Λόγου δεν συνιστά µία “πολιτική ιστορία” της χώρας.
Χαρακτηρίζεται από πολυθεµατικότητα, και αποσκοπεί να προσφέρει
στον αναγνώστη µία “περιήγηση” στο χρόνο, στους ανθρώπους, στις
ιδέες και στα θέµατα. Πρόκειται για ένα “µίγµα”, που περιλαµβάνει κοινοβουλευτικές οµιλίες τόσο από τον 19ο όσο και από την
ευρύτερη διάρκεια του 20ού αιώνα⋅ συζητεί ζητήµατα δικαιωµάτων,
εσωτερικής πολιτικής, κοινωνικά, οικονοµικά και εξωτερικής πολιτικής⋅ και παρουσιάζει οµιλητές που αντιπροσωπεύουν το σύνολο
των πολιτικών χώρων, και υπηρέτησαν είτε σε κυβερνητικές θέσεις,
είτε ως απλοί βουλευτές. Κάθε Τετράδιο της σειράς διαθέτει τη δική
του θεµατική αυτονοµία, και γι’ αυτό άλλωστε κατέστη αντικείµενο
επιµέλειας από ειδικό επιστήµονα, κορυφαίο στον τοµέα του.
Οι τρεις πρώτες οµιλίες ανήκουν στον ίδιο “κύκλο”, δηλαδή στις
έντονες και δηµιουργικές συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης, που θα
οδηγήσουν στην υιοθέτηση του Συντάγµατος του 1864. Στην πρώτη
οµιλία (επιµελητής ο Στέφανος Κουτσουµπίνας), ο Επαµεινώνδας
∆εληγεώργης, πρωτεργάτης της επανάστασης που επέφερε την
έξωση του Όθωνα, τάσσεται υπέρ της βασιλευοµένης δηµοκρατίας,
αλλά και απαιτεί τη µη ανάµειξη των συµβούλων του βασιλέα στην
άσκηση της εξουσίας, που οφείλει να γίνεται µε υπεύθυνο τρόπο,
δηλαδή από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους του Έθνους: πρόκειται
για µία αποτύπωση των ιδεών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή
στο ζήτηµα της πολιτειακής ισορροπίας. Η δεύτερη οµιλία, του Νικόλαου Ι. Σαρίπολου (επιµελήτρια η Ήβη Μαυροµούστακου) αφορά
στη συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι,
το οποίο τότε βρισκόταν στην αιχµή του δόρατος των δηµοκρατικών
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αναζητήσεων. Στο τρίτο Τετράδιο, το οποίο επιµελείται η Αθανασία
Μπάλτα, ένας σχετικά “άγνωστος” βουλευτής, ο Σπήλιος Αντωνόπουλος, εκφωνεί ένα από τα πιο φωτισµένα κείµενα της ελληνικής
πολιτικής ιστορίας, σχετικά µε τη συνταγµατική κατοχύρωση της
καθολικής ψηφοφορίας.
Οι επόµενες δύο περιπτώσεις πραγµατεύονται ειδικά θέµατα που
εµπίπτουν στην κοσµογονία του βενιζελικού µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος της δεκαετίας του 1910. Ο Ιωάννης Τσιριµώκος, υπουργός
Παιδείας, εισάγει το 1913 τα εκπαιδευτικά νοµοσχέδια της κυβέρνησης Βενιζέλου⋅ το Τετράδιο επιµελείται ο Σήφης Μπουζάκης. Και
ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, σε µία από τις πρώτες συνεδρίες της
«Βουλής των Λαζάρων», µετά την επανένωση της χώρας το 1917,
φέρνει προς ψήφιση ένα από τα ριζοσπαστικότερα κοινωνικά µέτρα
της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την αγροτική µεταρρύθµιση της
κυβέρνησης Βενιζέλου (επιµελητής ο Αδαµάντιος Συρµαλόγλου).
Ακολουθεί, µε επιµέλεια του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, µια παρέµβαση του ίδιου του µεγάλου Κρητικού πολιτικού, από το έτος
1931, για τις προϋποθέσεις και τη λειτουργία της πολιτικής ηγεσίας
–ένα από τα σηµαντικότερα κείµενα της νεότερης και σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας.
Στη µεταπολεµική περίοδο κινούνται τα επόµενα πέντε Τετράδια. Ο Θάνος Ντόκος επιµελείται την παρουσίαση µιας ολόκληρης
κοινοβουλευτικής συζήτησης, τον Φεβρουάριο του 1952, κατά την
οποία κυρώθηκε η είσοδος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ –η δηµοσίευσή
της συµπίπτει µε την 60ή επέτειο του κρίσιµου εκείνου γεγονότος.
Στη συνέχεια, ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης εκθέτει την οικονοµική
στρατηγική κατά την καταλυτικής σηµασίας οικονοµική/νοµισµατική µεταρρύθµιση του 1953 (επιµελητής ο Πάνος Καζάκος). Η
οµιλία του Ιωάννη Πασσαλίδη, προέδρου της Ε∆Α, το 1958 (παρουσιάζεται µε επιµέλεια των Μιχάλη Σπουρδαλάκη και Κώστα
Ελευθερίου), φέρνει για πρώτη φορά τον κοινοβουλευτικό ηγέτη της
9
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Αριστεράς στη θέση του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Στη µεταδικτατορική πλέον εποχή, η Ελένη Βλάχου εισηγείται το
νοµοσχέδιο για τη στράτευση των Ελληνίδων –που εγείρει θεµελιώδη ζητήµατα για τα δικαιώµατα της γυναίκας στη σύγχρονη
Ελλάδα–, µια οµιλία που παρουσιάζεται από τη Μάρω Παντελίδου
Μαλούτα. Τέλος, ο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος επιµελείται την κοινή
δηµοσίευση δύο οµιλιών από τη συζήτηση για την κύρωση της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες:
οι Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Ιωάννης Πεσµαζόγλου υπήρξαν
µεταξύ των πρωτεργατών της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, τόσο
στο επίπεδο των ιδεών, όσο και της πρακτικής επιδίωξής της. Οι
οµιλίες τους καταδεικνύουν το βάθος της ελληνικής ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και την άµεση σύνδεση του ελληνικού ευρωπαϊσµού
µε τη δηµοκρατία.
Στο τέλος µιας τόσο επίπονης προσπάθειας, αισθάνοµαι υποχρεωµένος να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου σε πολλούς ανθρώπους, µε τους οποίους η συνεργασία υπήρξε για εµένα προνόµιο και
τιµή. Ευχαριστώ, λοιπόν, τους ένδεκα επιµελητές της σειράς για
τη συνεργασία και την υποµονή τους, καθώς και την Επιστηµονική
Επιτροπή του Ιδρύµατος, στους κόλπους της οποίας σχεδιάστηκε,
ύστερα από πολλή µελέτη και συζήτηση, η δεύτερη αυτή σειρά των
Τετραδίων Κοινοβουλευτικού Λόγου. Ευχαριστώ τον τέως και τον
νυν Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος, καθηγητές Ευάγγελο Χρυσό
και Παύλο Σούρλα, για την εµπιστοσύνη τους. Και, οπωσδήποτε,
την Άννα Καραπάνου, που µε ξεχωριστή προσοχή και φροντίδα
επιµελήθηκε την έκδοση της σειράς. Αν η δεύτερη αυτή σειρά καταφέρει, όπως και η πρώτη, να προσεγγίσει τον ευαίσθητο και
απαιτητικό πολίτη, οι στόχοι όλων µας θα έχουν επιτευχθεί.
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Εισαγωγή
Η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) µε την ίδρυσή της στις
2 Αυγούστου 1951 αποτέλεσε τη βασική προσπάθεια πολιτικής έκ-

φρασης των ηττηµένων του Εµφυλίου Πολέµου. Το πολιτικό αυτό
εγχείρηµα, κάτω από προφανώς δυσµενείς συνθήκες, αποσκοπούσε
στην επανένταξη των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών δυνάµεων, που είχε κινητοποιήσει η εαµική αντίσταση, στο κοµµατικό
και το πολιτικό σύστηµα της χώρας.1 Το εύρος και η ένταση του
αποκλεισµού των αριστερών, αλλά και όσων φιλελεύθερων πολιτών
συνοµιλούσαν µαζί τους, αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του
εγχειρήµατος στη µετεµφυλιακή συγκυρία. Γεγονός που ίσως εξηγεί
και τη µη-συνέχιση του εγχειρήµατος µετά την αποκατάσταση της
δηµοκρατίας το 1974, και τη νοµιµοποίηση των κοµµουνιστικών
κοµµάτων. Παρά ταύτα, η Ε∆Α υπήρξε πρωτοπόρα, όχι µόνο λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών που συνόδευσαν τη συγκρότησή της, αλλά
κυρίως γιατί αποτέλεσε ένα sui generis κοµµατικό πείραµα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, που την ίδια στιγµή εισέφερε µία σειρά από
καινοτοµίες στα εγχώρια κοµµατικά πρότυπα της εποχής: µαζική
συγκρότηση, συλλογική λειτουργία, γραφειοκρατία µε τεχνοκρατική
θεµελίωση. Επιπλέον, πέρα από την ιδεολογική παραφιλολογία της
εποχής που υπηρετούσε πολιτικές σκοπιµότητες και στρατηγικές, η
Ε∆Α αποτέλεσε δύναµη οµαλότητας και σταθερότητας, ένα όχηµα
µίας ατελούς “εθνικής συµφιλίωσης”. Σηµαντικότατο ρόλο σε αυτή
την παρουσία και συνεισφορά της Ε∆Α είχε ο πρώτος της πρόεδρος
Γιάννης Πασσαλίδης, πολιτική προσωπικότητα που εξέφρασε συµβολικά αλλά και ουσιαστικά το πνεύµα και την προσφορά του κόµµατος
των Ελλήνων αριστερών µόλις λίγα χρόνια µετά την ήττα τους.
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Ο ομιλητής
Ο Γιάννης Πασσαλίδης2 γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1880 στη Σάντα της Τραπεζούντας από αγρότες γονείς, οι οποίοι µετανάστευσαν
το 1896 στην Κοταΐδα της Γεωργίας. Στη συνέχεια, ενώ σπουδάζει
ιατρική στο Πανεπιστήµιο της Οδησσού, εµπλέκεται στις πολιτικές
διαµάχες της εποχής του ως µέλος του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος της Ρωσίας, ζώντας από κοντά την αποτυχηµένη επανάσταση
του 1905. Η πολιτική του δράση οδηγεί στη διαγραφή του από την
Ιατρική Σχολή της Οδησσού, στην οποία ήταν ήδη στο τελευταίο
έτος. Με σηµαντικές οικονοµικές θυσίες της οικογένειάς του και
κυρίως του αδελφού του Γαβριήλ, ολοκληρώνει τις σπουδές του στο
Πανεπιστήµιο της Μόσχας το 1910, και στη συνέχεια ασκείται στις
ειδικότητες του γενικού χειρουργού και του µαιευτήρα. Το 1913
παντρεύεται τη Μαρία Σπυράντη, η οποία τον συνοδεύει σε όλους
τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του. Μαζί της αποκτά
τρία παιδιά: τον Αριστοτέλη (1914), την Αθηνά (1920) και τη Νίνα
(1922). Η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα τον βρίσκει χειρουργόµαιευτήρα στο Σοχούµι της Γεωργίας, όπου το επιστηµονικό του
κύρος, και κυρίως η προσωπικότητά του, του εξασφαλίζουν ιδιαίτερη
κοινωνική προβολή και αναγνώριση. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται πολιτικά µε το Γεωργιανό Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα και
µάλιστα µε την έως τότε κυρίαρχη τάση των µενσεβίκων. Το 1918
συµµετέχει στις προσπάθειες συγκρότησης της Υπερκαυκασιανής
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας (Γεωργία, Αρµενία και Αζερµπαϊτζάν). Μετά
την κήρυξη της ανεξαρτησίας της ∆ηµοκρατίας της Γεωργίας (1918),
εκλέγεται το 1919 βουλευτής µε το Κόµµα των Σοσιαλδηµοκρατών
και το 1920 τοποθετείται υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, θέση
που κατέχει µέχρι και την κατάλυση της ∆ηµοκρατίας από τους
µπολσεβίκους το 1921. Την ίδια χρονιά καταφεύγει στο Βερολίνο
µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της κυβέρνησης της Γεωργίας, και τον
12
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Οκτώβριο του 1922 εγκαταλείπει τη Γερµανία και φθάνει στη
Θεσσαλονίκη, όπου εγκαθίσταται στη συνοικία Χαριλάου, πολλοί
κάτοικοι της οποίας προέρχονταν από τον Πόντο και τη Ρωσία.
Από το 1923 έως το 1930, υπηρετεί ως διευθυντής του Ρωσικού
Νοσοκοµείου της Θεσσαλονίκης –το οποίο είχε µετονοµαστεί το
1925 σε Μακεδονική Μαιευτική Κλινική. Την ίδια περίοδο λειτουργεί και τη δική του µαιευτική κλινική. Η φήµη του στην πόλη και
την ευρύτερη περιοχή εξαπλώνεται, τόσο λόγω των ιατρικών του
ικανοτήτων, όσο και λόγω των δωρεάν υπηρεσιών που προσφέρει σε
φτωχές οικογένειες, κάτι που τον αναδεικνύει σε «γιατρό των φτωχών». Το 1923 εκλέγεται βουλευτής Θεσσαλονίκης µε το συνδυασµό
της ∆ηµοκρατικής Ένωσης του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και
τίθεται επικεφαλής µιας άτυπης οµάδας επτά σοσιαλιστών βουλευτών κατά τη διάρκεια της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης.3 Στις 30
Ιουνίου 1925, µαζί µε το σύνολο των βουλευτών της ∆ηµοκρατικής
Ένωσης, υπερψηφίζει την κυβέρνηση Θεόδωρου Πάγκαλου, που
σχηµατίστηκε ύστερα από το «κίνηµα» του τελευταίου (25 Ιουνίου
1925), το οποίο είχε ανατρέψει την κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.4 Στις εκλογές του 1926 κατέρχεται στη Θεσσαλονίκη ως
επικεφαλής του δικού του συνδυασµού (Σοσιαλιστική Εργατοαγροτική και Προσφυγική Παράταξις), όπου και λαµβάνει ποσοστό
0,18%.5 Σε αυτό και στο επόµενο διάστηµα συνεργάζεται µε τους
αγροτιστές του φίλου του Κώστα Γαβριηλίδη, αλλά και µε άλλες
σοσιαλιστικές οµάδες. Το 1931, ως εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης,6 ιδρύει, µαζί µε εκπροσώπους σοσιαλιστικών οργανώσεων από όλη τη χώρα, το Σοσιαλιστικό Κόµµα
Ελλάδος (ΣΚΕ).7 Το εγχείρηµα αποτέλεσε προσπάθεια ενοποίησης
των διαφορετικών τάσεων του σοσιαλδηµοκρατικού χώρου. Στις
εκλογές του 1936 µετέχει και αυτός στο Παλλαϊκό Μέτωπο που
συγκροτεί το ΚΚΕ µε το ΣΚΕ και το Αγροτικό Κόµµα Ελλάδος
(ΑΚΕ), χωρίς να κατέλθει, ωστόσο, υποψήφιος.
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Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Γ. Πασσαλίδης φυλακίζεται
για µία εβδοµάδα στις φυλακές του Επταπυργίου, ενώ µετά την
απελευθέρωση γίνεται µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Συνασπισµού Κοµµάτων του ΕΑΜ. Η απόπειρα κατά της ζωής
του (Αύγουστος 1945) δεν τον πτοεί και παραµένει στον πολιτικό
συνασπισµό ως επικεφαλής του (νέου) Σοσιαλιστικού Κόµµατος
Ελλάδος, ακόµη και µετά τη δηµιουργία του ΣΚΕΛ∆ (Σοσιαλιστικό
Κόµµα – Ελληνική Λαϊκή ∆ηµοκρατία)8 στις αρχές του 1946. Ως
εκπρόσωπος του ΣΚΕ µετέχει στη συγκρότηση της Ε∆Α το 1951
και αναδεικνύεται πρόεδρός της.9
Η ανάδειξη του Γ. Πασσαλίδη στην προεδρεία της Ε∆Α πρέπει να
αποδοθεί, τόσο στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, όσο και
στην κοινωνική του δράση. Ο πρώτος πρόεδρος της Ε∆Α διέθετε µεγάλη πολιτική εµπειρία στην αναζήτηση πολιτικών συγκλίσεων στο
χώρο της Αριστεράς, και κυρίως µια αίσθηση αριστερής πρακτικής
που, ενώ βρισκόταν σε διακριτική απόσταση από το κυρίαρχο πολιτικό ρεύµα που εξέφραζε το ΚΚΕ –ήταν και παρέµενε µενσεβίκος–,
δεν τον εµπόδιζε να υπερασπίζεται µε σθένος ακόµη και πολιτικές
επιλογές µε τις οποίες δεν συµφωνούσε. Ωστόσο, παρέµεινε ένας
άνθρωπος ισχυρών ιδεολογικών και πολιτικών πεποιθήσεων, τις
οποίες υποστήριζε όχι µόνο µε την πολιτική του πρακτική αλλά
και µε την κοινωνική του διαδροµή και την προσωπική του στάση.
Σε όλα αυτά βοηθούσε η βαθιά του καλλιέργεια σε πεδία πέρα
από την ιατρική, όπως η φιλοσοφία και η λογοτεχνία, καθώς και
η ευρεία γλωσσοµάθειά του (µιλούσε έξι γλώσσες). Ήταν αυτά τα
χαρακτηριστικά που του παρείχαν τη δυνατότητα να κινείται άνετα
στο χώρο της δηµόσιας πολιτικής σκηνής, ως ένας ευφυής και ετοιµόλογος κοινοβουλευτικός, και κυρίως να διαλέγεται, πάντα από
µια αριστερή σκοπιά, µε το κυρίαρχο πρότυπο πολιτικού εκείνης
της εποχής. Ο Γ. Πασσαλίδης εκλέγεται βουλευτής συνεχώς από το
1951 έως το 1964 –µε εξαίρεση το 1952, όταν η Ε∆Α έµεινε εκτός
14
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Βουλής– και αναδεικνύεται σε εµβληµατική κοινοβουλευτική µορφή
της µεταπολεµικής περιόδου, ως ένας πολιτικός που ξεχωρίζει
για τη σταθερότητα των απόψεών του, τις οποίες προασπίζεται
µε εντιµότητα, µετριοπάθεια και αφοπλιστική θυµοσοφία. Στις
14 Μαρτίου 1968 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη, ευρισκόµενος σε κατ’
οίκον περιορισµό από το απριλιανό καθεστώς.

Η ομιλία
Η πρώτη εµφάνιση του Γιάννη Πασσαλίδη ως αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης στις 11 Ιουνίου 1958 αποτελεί κορυφαίο
πολιτικό γεγονός, αν ληφθεί υπόψη η θέση της Αριστεράς στο
µεταπολεµικό πολιτικό περιβάλλον. Το τελευταίο θα µπορούσε
να περιγραφεί µέσα από µια αλληλουχία οµόκεντρων κύκλων, οι
οποίοι καταγράφουν τις βασικές δοµικές επενέργειες στον κοµµατικό ανταγωνισµό της εποχής στη στρατηγική της Αριστεράς, και
συνιστούν βασικά ερµηνευτικά κλειδιά για την κριτική ανάλυση
του λόγου του Γ. Πασσαλίδη.
Ο πρώτος και ευρύτερος κύκλος είναι ο Ψυχρός Πόλεµος και οι
πολιτικές διαιρέσεις που αυτός επιβάλλει στα επί µέρους εθνικά
πολιτικά συστήµατα. Είναι σαφές ότι πολλές πολιτικές επιλογές
καθορίζονται άµεσα από τις διακυµάνσεις αυτής της σύγκρουσης
–και το κυριότερο, το βασικό ιδεολογικό και πολιτικό υλικό των
φορέων αυτής της σύγκρουσης µετακενώνεται και στους εθνικούς
της εκπροσώπους. Στη συνάφεια της εξεταζόµενης ιστορικής στιγµής µεγάλη σηµασία έχει το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ και η στρατηγική της «ειρηνικής συνύπαρξης», που προωθεί η νέα σοβιετική
ηγεσία υπό τον Νικίτα Χρουστσόφ, όπως και οι αντεγκλήσεις καθ’
όλη τη δεκαετία του 1950 σχετικά µε την πυρηνική στρατηγική
κάθε πλευράς.
15
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Ο δεύτερος κύκλος σχετίζεται µε τη µεταπολεµική συνθήκη
και κυρίως µε τη συγκρότηση ενός πολιτικού συστήµατος, που
βασίστηκε στην ιδεολογία του αντικοµµουνισµού και στον πολιτικό
αποκλεισµό των αριστερών. Είναι σαφές, εποµένως, ότι σε αυτό
το πλαίσιο το εγχείρηµα της Ε∆Α συνιστά πρόκληση και για την
ίδια την Αριστερά –και ιδίως για το ΚΚΕ που έχει τεθεί εκτός
νόµου–, καθώς και για τις αντοχές του µεταπολεµικού πολιτικού
συστήµατος.
Τέλος, ο τρίτος και στενότερος κύκλος είναι η άµεση επίδραση
των γεγονότων της συγκυρίας, και συγκεκριµένα τα συµβάντα
που προηγήθηκαν των εκλογών του 1958 –κυρίως η κρίση της
κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή στις αρχές του 1958, το
ζήτηµα της εγκατάστασης πυραυλικών εγκαταστάσεων στην ελληνική επικράτεια–, η προεκλογική τακτική της Ε∆Α και ιδιαίτερα
οι εξελίξεις στο Κυπριακό, που καθόρισαν την πολιτική ατζέντα
τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
Ο Γιάννης Πασσαλίδης απαντά στις προγραµµατικές δηλώσεις
της νεοεκλεγµένης κυβέρνησης Καραµανλή και επιδιώκει να συνθέσει την προφανή ένταση ανάµεσα: α) στη διαβεβαίωση ότι ο πολιτικός φορέας της Αριστεράς αποτελεί έναν «υπεύθυνο» πολιτικό
συνοµιλητή που στοχεύει στη διατήρηση της σταθερότητας και της
οµαλότητας⋅ και β) στην υπονόµευση της εύλογης καχυποψίας
των κοµµάτων του λεγόµενου «εθνικόφρονος» χώρου απέναντι
στο γεγονός ότι οι µέχρι πρότινος πολιτικά εξοβελιστέοι αναλαµβάνουν να εκπληρώσουν το θεσµικά σηµαντικό ρόλο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, να λειτουργήσουν δηλαδή ως ο βασικός
πόλος αντιπαράθεσης µε τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές. Η
υπευθυνότητα ενισχύεται, τόσο από την «εθνικά υπεύθυνη» στάση
που διατηρεί το κόµµα απέναντι στις τότε εξελίξεις στην κυπριακή
διαµάχη, όσο και από τον αυτοπροσδιορισµό ως «πραγµατικής
αντιπολίτευσης», που έρχεται να ενισχύσει το αίτηµα αποδοχής
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του ως νόµιµης πολιτικής δύναµης. Η παρουσία του Γ. Πασσαλίδη
ως αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης συµπυκνώνει αυτές
τις δύο επιδιώξεις ως θεµιτές και νοµιµοποιηµένες.
Ο πρόεδρος της Ε∆Α ανέλαβε να εκπροσωπήσει τις ηττηµένες
δυνάµεις της Αριστεράς σε µια εποχή ακραίας πόλωσης και νωπών
τραυµατικών αναµνήσεων. Ας µην ξεχνάµε ότι οι εκλογές της
11ης Μαΐου, που ανέδειξαν την Ε∆Α αξιωµατική αντιπολίτευση µε
24,42% και 79 έδρες, πραγµατοποιούνται µόλις εννέα χρόνια µετά
το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου. Στη συνάφεια αυτή, ανεξάρτητα
από το περιεχόµενό του, ο λόγος του Γιάννη Πασσαλίδη, µε τα
θεσµικά και συµβολικά του συµφραζόµενα, συνιστά κοµβική στιγµή, τόσο για την ανάδυση ενός αδιαµόρφωτου ακόµα πνεύµατος
συµφιλίωσης, όσο και για την περαιτέρω εξέλιξη της µεταπολεµικής κοινωνικο-πολιτικής διευθέτησης και τις αντιφάσεις που αυτή
παρήγαγε στα χρόνια που ακολούθησαν.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Ε΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
Συνεδρίασις 3, 11 Ἰουνίου 1958



Κύριοι βουλευταί, ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς, σκιάζεται ἀπὸ τὰ τραγικὰ γεγονότα
τῆς Κύπρου.1 ∆ιὰ ἄλλην µίαν φορὰν στὸ διάστηµα ὀλίγων ἐτῶν, ἡ ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ τῶν κυβερνητῶν
τῆς Ἀγκύρας, ἐµπνεοµένη ἀπὸ τοὺς ἀποικιοκράτας τοῦ
Λονδίνου, ὠργάνωσε καὶ ἐξαπέλυσε ἐναντίον Ἑλλήνων
ἀδελφῶν τὴν βίαν καὶ τὸν ὄλεθρον. Σκοπὸς καὶ τῶν
νέων αὐτῶν ἐγκληµατικῶν ἐνεργειῶν, ποὺ δείχνουν εἰς
τί κινδύνους ὠθεῖ ἡ ἀποικιοκρατικὴ πολιτική, εἶναι νὰ
τροµοκρατηθῇ τὸ Ἔθνος εἰς τὴν Κύπρο καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ νὰ ὑποκύψῃ εἰς τὴν συνθηκολόγησιν ποὺ ἀξιώνουν
οἱ Βρεταννοὶ δυνάσται τῆς Κύπρου. Εἶµαι βέβαιος, ὅτι
διερµηνεύω τὰ αἰσθήµατα ὁλοκλήρου τῆς αἰθούσης καὶ
τοῦ λαοῦ, ἐκφράζων τὴν θερµὴν συµπαράστασιν εἰς τοὺς
Κυπρίους ἀδελφοὺς καὶ διακηρύσσων ἀπὸ τοῦ βήµατος
τούτου, ὅτι ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε ὑπέστειλε ἐνώπιον τῆς
βίας τὴν σηµαίαν τῆς ἐλευθερίας. (χειροκροτήµατα ἐκ τῆς
Ἀριστερᾶς) Ἂς εἶναι βέβαιοι ἐκεῖνοι ποὺ συνωµοτοῦν κατὰ
τῆς Κυπριακῆς ἐλευθερίας, ὅτι τὸ Ἔθνος θὰ ἀπαντήσῃ εἰς
τὴν νέαν ἐκδήλωσιν τῆς ἀποικιοκρατικῆς ἐπιθέσεως, µὲ
ἔντασιν τοῦ ἀγῶνος ὑπὲρ τοῦ ἀπαραγράπτου δικαιώµατος
Ι. ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ.
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τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ διὰ τὴν αὐτοδιάθεσίν του καὶ τὴν
ἕνωσιν µὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα.
Κύριοι βουλευταί, ἡ ἐντολὴ τοῦ λαοῦ κατὰ τὰς προσφάτους ἐκλογάς, ὑπῆρξε σαφής: Ἐζήτησε, γενικά, τὴν
ἀλλαγὴν2 εἰς τὴν πολιτικὴν ποὺ ἀσκεῖται στὴν Χώραν µας.
Ἰδιαίτερα, ἐζήτησε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἡ
δουλόφρων πρὸς τοὺς ξένους πολιτικὴ ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὸν
κρηµνὸν τοῦ ὑδρογονικοῦ ὀλέθρου3 καὶ νὰ χαραχθῇ µία
ἀληθινὰ Ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἰρήνης καὶ φιλίας
πρὸς ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ θὰ ὑπηρετῇ τὰ συµφέροντα τῆς
Ἑλλάδος καὶ µόνον.
Ἐζήτησεν ἀκόµη τὴν ἀποκατάστασιν τῆς δηµοκρατίας
στὸν τόπον µας, αὐτῆς τῆς ἀστικῆς δηµοκρατίας ποὺ προβλέπει τὸ Σύνταγµα. ∆ιότι µόνον εἰς τὰ πλαίσια τῆς δηµοκρατίας, µὲ τὴν δηµιουργικὴν δρᾶσιν τοῦ λαοῦ καὶ τῶν
ὀργανώσεών του καὶ τὴν ἀνταπόκρισιν τῆς ἐξουσίας πρὸς
τὰ αἰτήµατα τῶν µαζῶν, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόµος γιὰ τὴν λύσιν µεγάλων προβληµάτων ποὺ βαραίνουν
τὸν τόπον καὶ ποὺ συνδέονται µὲ τὸ βιοτικὸν ἐπίπεδον καὶ
τὸ µέλλον τοῦ λαοῦ µας. Ὑπῆρχαν ὅλες οἱ προϋποθέσεις
νὰ βροῦν τὴν δικαίωσίν τους αὐτὲς οἱ εὐρύτατες λαϊκὲς
ἐπιδιώξεις, εἰς τὶς πρόσφατες ἐκλογές. Εἶναι δυστύχηµα
γιὰ τὸ Ἔθνος, ὅτι τὸ κήρυγµα τῆς Ε∆Α ὑπὲρ τῆς συνεργασίας ὅλων τῶν δυνάµεων ποὺ πιστεύουν εἰς τὴν ἀλλαγήν, ἀπὸ τῆς ∆εξιᾶς µέχρι τῆς Ἀριστερᾶς, δὲν εὑρῆκε
ἀνταπόκρισιν στὶς ἡγεσίες ἄλλων κοµµάτων.4 Συνέπεια
τούτου εἶναι, ὅτι χάρις σ’ ἕνα ἐκλογικὸ σύστηµα ποὺ εἰς
τὴν συνείδησιν τοῦ Ἔθνους κατεδικάσθη ὡς τερατῶδες
καὶ καλπονοθευτικό,5 ἡ παράταξις ποὺ συνεκέντρωσε τὸ
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40% περίπου τοῦ λαοῦ κατέκτησε εἰς τὴν Βουλὴν τὴν πλειοψηφίαν τῶν ἑδρῶν, ἐνῷ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, τὸ 60%,

ἡ ὁποία ἐκηρύχθη ὑπὲρ τῆς ἐφαρµογῆς µιᾶς πολιτικῆς
ἀλλαγῆς παραµένει µακρὰν τῆς ἐξουσίας.
Ἄν, ὅµως, ὁ λαὸς δὲν ἡµπόρεσε νὰ ἀναδείξῃ µίαν δηµοκρατικὴν κυβέρνησιν ἀλλαγῆς, ὅµως ἐδηµιούργησε µὲ τὴν
ψῆφον του µίαν νέαν πραγµατικότητα καὶ µέσα εἰς τὰ
πλαίσιά της προσετέθη ἕνα βαρυσήµαντον στοιχεῖον εἰς
τὴν πολιτικὴν ζωήν. Ὁ λαὸς ἐνεπιστεύθη τὶς εὐθῦνες τῆς
ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως στὰ χέρια τῆς Ε∆Α.
Κύριοι βουλευταί, ἡ Ε∆Α ἔχει πλήρη ἐπίγνωσιν τοῦ ἔργου ποὺ καλεῖται νὰ ἐπιτελέσῃ καὶ δὲν θὰ διαψεύσῃ τὶς
ἐλπίδες τοῦ Ἔθνους.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά, κύριοι βουλευταί, ποὺ εἰς τὴν πρόσφατον ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἡ εὐθύνη τῆς
ἀξιωµατικῆς ἀντιπολιτεύσεως περιέρχεται εἰς παράταξιν
ποὺ ὑποστηρίζει βασικῶς διάφορον πολιτικὴν εἰς τὰ µεγάλα
ἐθνικὰ θέµατα ἀπὸ ἐκείνην τῆς κυβερνήσεως, τὴν πολιτικὴν
ποὺ ὑπηρετεῖ τὰ ἀληθινὰ συµφέροντα τῆς Πατρίδος. Παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν παρελθοῦσαν Βουλήν,
ἡ ἀξιωµατικὴ ἀντιπολίτευσις δὲν ὑπεστήριξεν οὐσιωδῶς
διαφορετικὴν πολιτικὴν ἀπὸ ἐκείνην τῆς κυβερνήσεως.
Ἤδη, κύριοι βουλευταί, τὰ πράγµατα εἶναι διάφορα.
Ἡ Ε∆Α, τὴν ὁποίαν ἔχω τὴν τιµὴν νὰ ἐκπροσωπῶ, φέρει µέσα εὶς τὴν Βουλήν, ἀπὸ τὴν θέσιν τῆς ἀξιωµατικῆς
ἀντιπολιτεύσεως, τὴν φωνὴν τοῦ ἐργαζοµένου λαοῦ, καὶ
περαιτέρω ἡ φωνή της ἀντανακλᾷ τὰ συµφέροντα τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἔθνους, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συµφέροντα µιᾶς µικρᾶς ξενόδουλης ὀλιγαρχίας.
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Ὅµως, κύριοι βουλευταί, ἐπισηµαίνοντας αὐτὲς τὶς
διαφορές, ἐπιθυµῶ νὰ δηλώσω, ὅτι κατὰ τὴν ἄσκησιν
τοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ µας ἔργου, δὲν θὰ εἴµεθα στεῖροι
ἀρνητές. Ἡ Ε∆Α κινουµένη µόνον ἀπὸ τὴν ἐκτίµησιν τῶν
συµφερόντων τῆς Πατρίδος, ἔχει ἀφιερώσει ὅλας της τὰς
δυνάµεις εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ἀλλαγῆς. Αὐτὸ ποὺ πρωτίστως τὴν ἐνδιαφέρει, δὲν εἶναι ποῖος θὰ πραγµατοποιήσῃ
τὴν ἀλλαγήν, ποὺ ἀξιώνει τὸ Ἔθνος, ἀλλὰ ἂν θὰ πραγµατοποιηθῇ αὕτη, ἂν θὰ βροῦν τὴν ἱκανοποίησίν τους τὰ µεγάλα ἐθνικὰ καὶ λαϊκὰ αἰτήµατα. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν
ἡ Ε∆Α θὰ ἦταν πρόθυµη νὰ συνεισφέρῃ τὴν συµβολήν της
καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ κἄθε κυβερνητικὴν προσπάθειαν ποὺ
θὰ ἀνταποκρίνεται θετικὰ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ λαοῦ. Νοµίζω, ὅµως, ὅτι θὰ εἶναι περιττὸν νὰ σηµειωθῇ, ὅτι σὲ
κάθε ἄλλην περίπτωσιν ἡ Ε∆Α θὰ ἀσκήσῃ καλόπιστον καὶ
δηµιουργικόν, ἀλλὰ αὐστηρὸν ἔλεγχον.
Κύριοι βουλευταί, ἄκουσα µὲ προσοχὴ τὶς προγραµµατικὲς δηλώσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ εἰς µάτην ἀνεζήτησα
µίαν ἔνδειξιν, ὅτι ἡ κυβέρνησις ἀντελήφθη τὸ νόηµα τῆς
ψήφου τῆς 11ης Μαΐου. Ὀφείλω µὲ ὅλην τὴν εἰλικρίνειαν
νὰ διαπιστώσω, ὅτι αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις θὰ προκαλέσουν βαθεῖαν ἀπογοήτευσιν ἀκόµη καὶ εἰς αὐτοὺς
τοὺς ὁπαδοὺς τῆς ΕΡΕ, οἱ ὁποῖοι βεβαίως κἄτι ἤλπιζον,
ὅταν τῆς ἔδιδαν τὴν ψῆφον τους. Καὶ τοῦτο, διότι αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις εἶναι κοµµένες καὶ ραµµένες ἐπάνω
στὰ χνάρια τῆς ἰδίας πολιτικῆς ποὺ ἀποδοκιµάσθηκε
ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς 11ης Μαΐου, καὶ εἰς τὰ πρόσωπα µάλιστα ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς πρώην κυβερνήσεως,6
ἀποδοκιµάσθηκε καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἰδίας
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τῆς κυβερνήσεως. Ὅσα εἶπεν ἐξ ὀνόµατος τῆς κυβερνήσεως ὁ κύριος πρωθυπουργός, θὰ ἠµποροῦσαν κἄλλιστα
νὰ εἰπωθοῦν καὶ πρὶν δύο χρόνια ἢ καὶ ὕστερα ἀπὸ τρία
χρόνια.
Εἶναι τόσον ἀόριστα, ὥστε δὲν δίδουν καµµίαν ἀπάντησιν
εἰς τὰ συγκεκριµένα προβλήµατα καὶ εἶναι περισσότερον
προεκλογικὲς διακηρύξεις, παρὰ θετικὴ καὶ προγραµµατισµένη ἀντιµετώπισις. Αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις τῆς
κυβερνήσεως ἔχουν ἔτσι µίαν βασικὴν ἀδυναµίαν: Ἀγνοοῦν
τὴν πραγµατικότητα, τὰ ἀγωνιώδη αἰτήµατα τοῦ λαοῦ.
Ἡ κυβέρνησις φαίνεται νὰ κινῆται εἰς τὸν ἰδικόν της κόσµον καὶ νὰ περιφρονῇ τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ.
Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Χώραν µας, ἀντιπρόσωποι τοῦ
λαοῦ, µετεβλήθη οὐσιωδῶς κατὰ τοὺς τρεῖς µῆνας ποὺ ἐµεσολάβησαν ἀπὸ τὴν διάλυσιν τῆς παρελθούσης Βουλῆς. Ἡ
πίεσις, τὴν ὁποίαν ἤσκησεν ὁ λαὸς κατὰ τῆς κυβερνητικῆς
πολιτικῆς, ἔφερε τὰ µεγάλα ἐθνικὰ προβλήµατα ἐνώπιον
τῶν ἐκλογέων.
Τὰ προβλήµατα ποὺ κυριάρχησαν εἰς τὴν ἐκλογικὴν µάχην, ἦσαν τὰ προβλήµατα τῶν βάσεων, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς
ἀνεξαρτησίας, τὸ Κυπριακόν, τὸ αἴτηµα τῆς δηµοκρατίας,
ἡ ἐξασφάλισις ἐργασίας διὰ τοὺς ἀνέργους, ἡ αὔξησις τῶν
µισθῶν, ἡµεροµισθίων καὶ συντάξεων, αἱ ἱκανοποιητικαὶ
τιµαὶ στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα, ἡ ἐξασφάλισις ἀγορῶν διὰ
τὴν τοποθέτησίν τους, ἡ φορολογικὴ ἀνακούφισις τῶν µεσαίων στρωµάτων καὶ ἡ ἐνίσχυσίς τους διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὴν ἐπιχειρηµατικὴν δραστηριότητά τους. Εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ προβλήµατα ἡ ἀπάντησις
τοῦ λαοῦ ὑπῆρξε κατηγορηµατική, ἀντίθετη πρὸς ἐκείνην
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ποὺ ἔδιδε ἐπὶ δύο ἔτη ἡ κυβέρνησις. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς δεσµεύει τὴν κυβέρνησιν νὰ µὴ προχωρήσῃ, παρ’ ὅτι διαθέτει
κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν, εἰς τὴν συνέχισιν τῆς ἰδίας
πολιτικῆς. ∆υστυχῶς, αἱ δηλώσεις ποὺ µᾶς ἀνέγνωσεν ὁ
κύριος πρωθυπουργὸς ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ κυβέρνησις δὲν
θέλει νὰ ἀντιληφθῇ αὐτὴν τὴν ἁπλῆν ἀλήθειαν.
Κύριοι βουλευταί, ὁ κύριος πρωθυπουργός, θέλοντας νὰ
κάµῃ µίαν γενικὴν ἐκτίµησιν τῆς διεθνοῦς καταστάσεως,
εἶπε τὰ ἑξῆς: « Ἡ νέα µορφὴ τῶν διεθνῶν σχέσεων, ἡ βαθεῖα ἀλληλεξάρτησις τῶν ἐθνῶν καὶ ἡ συνεχὴς δηµιουργία νέων καταστάσεων, αἵτινες ἐπηρεάζουν τὴν πολιτικὴν
καὶ τὰ συµφέροντα ὅλων τῶν λαῶν, ἐπιβάλλουν συνεχῆ
ἐπαγρύπνησιν καὶ τὴν λῆψιν πολλάκις ἀποφάσεων µεγίστης σηµασίας διὰ τὸ µέλλον τῆς Χώρας».
Ἐγώ, σᾶς βεβαιῶ, δὲν µπόρεσα νὰ καταλάβω τί σηµαίνει αὐτὴ ἡ διατύπωσις. Καὶ νοµίζω ὅτι ὅταν ὁµιλοῦµεν
γιὰ τόσον κεφαλαιώδη θέµατα, πρέπει νὰ λέµε τὰς σκέψεις µας καθαρὰ καὶ νὰ διαγράφωµεν µὲ σαφήνειαν τὴν
πολιτικήν µας µπροστὰ στὴν Ἐθνικὴν Ἀντιπροσωπείαν
καὶ τὸν λαόν.
Κύριοι βουλευταί, κατὰ τὴν ἰδικήν µας ἐκτίµησιν, ὁ
ἰµπεριαλιστικὸς κόσµος διὰ νὰ διατηρήσῃ τὶς θέσεις του,
ποὺ κλονίζονται στὶς ἀποικίες καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸ τῶν
χωρῶν του, λόγῳ καὶ τῆς οἰκονοµικῆς ὑφέσεως, παίρνει
µέτρα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν διεθνῆ ἔντασιν.
ΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Εἰς τὴν Γαλλίαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Κύριοι βουλευταί, διακοπαὶ δὲν ἐπιτρέπονται.
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ. Ἔπρεπε νὰ σέβεσθε τὸ Σῶµα. Ἐγὼ δὲν
διέκοψα καὶ οὔτε οὐδέποτε διακόπτω κανένα. Ἀλλὰ δὲν
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φοβοῦµαι τὰς διακοπάς. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψιν αὐτὴν εἴµεθα
σύµφωνοι µὲ τὴν διαπίστωσιν τῶν προγραµµατικῶν δηλώσεων τῆς κυβερνήσεως, ὅτι ἐπιβάλλεται συνεχὴς ἐπαγρύπνησις καὶ λῆψις ἀποφάσεων µεγίστης σηµασίας διὰ τὸ
µέλλον τῆς Χώρας.
Τὸ ἐρώτηµα, ὅµως, εἶναι, πρὸς ποίαν κατεύθυνσιν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἡ ἐπαγρύπνησις καὶ ἡ λῆψις τῶν κρισίµων
ἀποφάσεων. Ἕνα στοιχεῖον π.χ., ποὺ συµβάλλει ἀναµφισβήτητα εἰς τὴν διεθνῆ ἔντασιν, εἶναι ἡ κατάστασις ποὺ
ὑφίσταται τὴν στιγµὴν αὐτὴν εἰς τὴν Κύπρον. Καὶ κανεὶς
βέβαια, καὶ εἶµαι βέβαιος ὅτι οὔτε ἡ κυβέρνησις, δὲν
ἠµπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι τὴν εὐθύνην αὐτῆς τῆς ἑστίας
ἐντάσεως τὴν ἔχει ὁ σοσιαλιστικὸς κόσµος καὶ ὄχι οἱ
Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες καὶ οἱ Ἀµερικανοὶ σύµµαχοί τους.
Ἀνέφερα τὴν περίπτωσιν ἐνδεικτικά. ∆ὲν εἶναι βέβαια ἡ
µόνη. Καὶ εἰς κἄθε ἄλλην περίπτωσιν ποὺ σηµειώνεται
ἔντασις, ὅπως εἰς τὸ Ἀλγέριον, ἢ στὸ θέµα τοῦ ἀφοπλισµοῦ
καὶ τῆς καταδίκης τῶν ἀτοµικῶν ὅπλων, ἡ εὐθύνη βαρύνει
τὸν ἰµπεριαλιστικὸν κόσµον. Ἀντίθετα, ἀπὸ τὴν πλευρὰν
τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν,
γενικά, δὲν ἔπαυσαν αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν διεθνῆ ὕφεσιν
καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν φιλικῶν σχέσεων µὲ ὅλες τὶς χῶρες. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπόφασις τῆς Σοβιετικῆς
Ἑνώσεως διὰ διακοπὴν τῶν πυρηνικῶν δοκιµῶν, ποὺ δὲν
εὑρῆκε ἀνταπόκρισιν ἀπὸ τὰς ΗΠΑ, καθὼς καὶ ἡ τελευταία πρότασις τοῦ Χρουστσὼφ διὰ σηµαντικὰς ἐµπορικὰς
ἀνταλλαγὰς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ ΗΠΑ.
Ἀλλὰ πέραν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκτιµήσεων, τὰς ὁποῖας
εἶναι κανεὶς ἐλεύθερος νὰ ἀποδεχθῇ ἢ ὄχι, τὸ ἐρώτηµα
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ποὺ τίθεται εἶναι: Πῶς πρέπει ἡ Ἑλλὰς νὰ τοποθετηθῇ
ἔναντι αὐτῆς τῆς διεθνοῦς καταστάσεως; Ἡ ἀπάντησις
εἶναι ἁπλῆ, ἂν ἀφετηρία τῆς σκέψεώς µας, µᾶλλον τῆς
σκέψεώς σας, εἶναι ἡ προσήλωσις στὸ ἰδεῶδες τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς ἐλευθερίας, ὄχι ἁπλῶς µὲ διακηρύξεις, ὅπως κάµνει στὶς προγραµµατικές της δηλώσεις ἡ κυβέρνησις,
ἀλλὰ µὲ ἔργα ποὺ θὰ ἔχουν γνώµονα τὴν ἐξυπηρέτησιν
τῶν συµφερόντων τῆς Πατρίδος καὶ µόνον.
Μὲ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν µόνον µία πολιτικὴ εἰρήνης εἶναι
δυνατή. Ἐκείνη ποὺ ἐξασφαλίζει µὲ συγκεκριµένα µέτρα
τὴν συνύπαρξιν µὲ ὅλους τοὺς λαούς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
κοινωνικὰ συστήµατα.7
Στὶς προγραµµατικές της δηλώσεις ἡ κυβέρνησις, ἐνῷ
διαπιστώνει, κάτω ἀπὸ τὴν δηµοσίαν κατακραυγήν, ὅτι
«καθίσταται διαρκῶς δυσχερεστέρα ἡ ὁµαλὴ λειτουργία
τοῦ ΝΑΤΟ ἐξ ὑπαιτιότητος ὡρισµένης πλευρᾶς», ἐν τούτοις –αὐτὰ λέγει ἡ κυβέρνησις– ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιµένῃ
εἰς τὴν τυφλὴν προσήλωσιν πρὸς τὴν συµµαχίαν αὐτὴν
καὶ ἀποφεύγει νὰ προσαρµόσῃ τὴν πολιτικήν της σύµφωνα µὲ τὰ συµφέροντα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ µὲ τὶς ἴδιες
τὶς διαπιστώσεις της.
Ἡ Ε∆Α, ἀντίθετα, ὑποστηρίζει µὲ ὅλας της τὰς δυνάµεις,
ὅτι ἡ Χώρα µας πρέπει νὰ βαδίσῃ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν
τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ὅσον εἶναι ἀκόµη καιρός.
Ἡ θεωρία τοῦ ἀποκλειστικοῦ προσανατολισµοῦ εἰς τὸν
δυτικὸν κόσµον, θεωρία ποὺ τὴν κατεπολέµησαν πάντοτε µὲ δριµύτητα, κατέρρευσε εἰς τὴν κοινὴν συνείδησιν,
ἰδιαίτερα µετὰ τὰ δραµατικὰ γεγονότα τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Σµύρνης,8 ὅταν ἀπεδείχθῃ ὅτι οἱ «σύµ28
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µαχοί µας» δὲν ἠµποροῦν νὰ µᾶς προφυλάξουν κἂν ἀπὸ
τοὺς συµµάχους.
Ὅ,τι ἀπέµεινε ἀπὸ τὴν θεωρίαν αὐτήν, ἐκµηδενίζεται
τώρα ἀπὸ τοὺς νέους βανδαλισµοὺς εἰς τὴν Κύπρον, ποὺ
ἀποκαλύπτουν µὲ ποίες µεθόδους καὶ ποίες προθέσεις
ἀντιµετωπίζουν «οἱ σύµµαχοι» Ἄγγλοι καὶ Τοῦρκοι τὴν
Ἑλλάδα.
Τώρα, περισσότερον ἀπὸ κἄθε ἄλλην φοράν, κύριοι βουλευταί, ὅταν οἱ Κύπριοι καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Τουρκίας ζοῦν
κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴν τῶν «πογκρόµ», ὅταν οἱ ψίθυροι
ἐντείνωνται ὅτι δυνάµεις Τουρκικὲς συγκεντρώνονται
ἔναντι τῆς Κύπρου, τώρα, περισσότερον ἀπὸ κἄθε ἄλλην
φοράν, γίνεται ἀκόµα πιὸ φανερὸ ὅτι καὶ ἔναντι αὐτῶν
τῶν κινδύνων, τοὺς ὁποίους κανεὶς σόφρων πολιτικὸς δὲν
ἠµπορεῖ νὰ ἀποκλείσῃ, ἔχοµεν χρέος νὰ ζητήσωµεν στηρίγµατα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, καὶ πρὸς τὶς Ἀραβικὲς
Χῶρες καὶ πρὸς τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν.
Ἀναφέρθηκα, κύριοι βουλευταί, εἰς αὐτὸ τὸ µέγα θέµα,
διὰ νὰ καταδείξω τὴν ἀνάγκην µιᾶς εὐρυτέρας συλλήψεως
τοῦ προβλήµατος τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας. Πιστεύω, ὅτι ἡ
ἰδέα κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ παίξῃ τὸν ρόλον
τοῦ χωροφύλακος τῶν ξένων ἰµπεριαλιστικῶν συµφερόντων εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, ἔχει ὅλο καὶ λιγωτέρους
ὀπαδοὺς καὶ µικροτέραν δηµοτικότητα.
Ἀντιθέτως, ἡ ἰδέα ὅτι ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ἀνήκῃ εἰς τοὺς
κατοίκους της9 καὶ νὰ ἀσκῇ µίαν αὐτόνοµον πολιτικὴν ποὺ
νὰ ἀνταποκρίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ µόνον εἰς τὰ ἐθνικὰ
συµφέροντα, κατακτᾷ µὲ γοργὸν ρυθµὸν τὶς καρδιὲς καὶ τὴν
λογικὴν τοῦ Ἔθνους. (χειροκροτήµατα ἐκ τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος)
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Κύριοι βουλευταί, ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀπευθύνοµαι
πρὸς τὴν κυβέρνησιν διὰ νὰ εἴπω ὅτι ἀναλαµβάνετε ἱστορικὲς εὐθῦνες, συνεχίζοντας ἔτσι ἕνα προσανατολισµὸν
ποὺ ἀπειλεῖ µὲ θανασίµους κινδύνους τὸ Ἔθνος. Ἡ Ε∆Α,
τὸ γνωρίζετε πολὺ καλά, εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν συµµετοχὴν τῆς Χώρας εἰς στρατιωτικοὺς συνασπισµοὺς καὶ
κατὰ συνέπειαν καὶ εἰς τὸ ΝΑΤΟ. ∆ὲν ζητεῖ, ἐν τούτοις,
νὰ συµφωνήσητε µαζί της καὶ νὰ θέσητε θέµα ἐξόδου
ἀπὸ τὴν συµµαχίαν αὐτήν. Ζητεῖ, ὅµως, τὴν ἄσκησιν πραγµατικὰ Ἑλληνικῆς πολιτικῆς ποὺ δὲν θὰ περιορίζεται
στὰ λόγια, ἀλλὰ θὰ θεµελιώνεται µὲ τὴν καθηµερινὴν
πράξιν. Ἐγκαταλείψατε, κύριοι, τὴν µονόπλευρον προσήλωσιν πρὸς τὸν κόσµον τῆς ἀποικιοκρατίας, ποὺ µόνον
συµφορὲς προοιωνίζει διὰ τὴν Χώραν. Προχωρήσατε
καθαρὰ στὴν ἐκ τῶν προτέρων ἀπόκρουσιν κἄθε ἰδέας
περὶ ἐγκαταστάσεως πυραυλικῶν βάσεων εἰς τὴν Χώραν µας, ὅπως ἐζήτησε ὁ λαός µας µὲ τὴν ψῆφον του.
Προχωρήσατε µὲ θάρρος, ὄχι µὲ λόγια, ἀλλὰ µὲ συγκεκριµένα µέτρα εἰς τὴν κατεύθυνσιν τῆς συνάψεως σχέσεων
φιλίας µὲ τοὺς ἀραβικοὺς καὶ ὅλους ἀνεξαρτήτως τοὺς
γειτονικοὺς βαλκανικοὺς λαούς, καὶ γενικώτερον µὲ τὸν
σοσιαλιστικὸν κόσµον. Ἀπαντήσατε µὲ ὄχι στενόκαρδες
ἀντιλήψεις ἀλλὰ θετικὰ στὶς προτάσεις εἰδικώτερα τῶν
λαϊκῶν δηµοκρατιῶν τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Ἀλβανίας
διὰ τὴν ἐξοµάλυνσιν τῶν διαφορῶν ποὺ ὑφίστανται µὲ τὶς
χῶρες αὐτές, καὶ µὴ διστάζετε νὰ δεχθῆτε τὰς προτάσεις διὰ δηµιουργίαν µιᾶς ἀποπυρηνικοποιηµένης ζώνης
εἰς τὰ Βαλκάνια, ποὺ θὰ ἔχῃ µεγάλην σηµασίαν διὰ τὴν
ἀσφάλειαν τῆς Ἑλλάδος.
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∆ὲν ἀρκεῖ νὰ διαδηλώνωµεν τὶς καλές µας διαθέσεις διὰ
σχέσεις φιλίας µὲ τὸν ἀνατολικὸν κόσµον. Καὶ παράλληλα
µὲ πλῆθος ἐκδηλώσεων –µεταξὺ τῶν ὁποίων ἀναφέρω
τὴν ἀχαρακτήριστον ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ πρεσβευτοῦ τῆς
ΕΣΣ∆, ποὺ µὲ ἐπίσηµη ἔµπνευσι, ἢ ἔστω καὶ ἀνοχὴ διεξάγεται ἀπὸ τὰς στῆλας τῶν κυβερνητικῶν ἐφηµερίδων–10
νὰ ὑπονοµεύσωµεν τὰς σχέσεις µὲ τὸν ἀνατολικὸν κόσµο
πρὸς µεγίστην ζηµίαν τῶν ἐθνικῶν µας συµφερόντων.
∆. ΙΩΑΝΝΟΥ. Αἶσχος, αἶσχος… (φωναὶ ἐκ τῆς συµπολιτεύσεως,
διαµαρτυρίαι)
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙ∆ΗΣ.

Κύριε πρόεδρε, διαµαρτύροµαι διότι ἐν
τῷ Κοινοβουλίῳ ἠκούσθησαν φράσεις θίγουσαι τὸ ἐθνικόν
µας αἴσθηµα. Εἶναι νωπὸν ἀκόµη τὸ αἷµα, τὸ ὁποῖον ἐπότισε τὴν µακεδονικὴν γῆν ἀπὸ θηριωδίας τῶν Βουλγάρων…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Κύριε Ζαρντινίδη, θὰ σᾶς ἀνακαλέσω εἰς
τὴν τάξιν, ἀπαγορεύω τὰς διακοπάς.
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ. Ἀναλάβατε εἰς τὸν διεθνῆ στίβον πρωτοβουλίας εἰρήνης, θὰ ἀνταποκριθῆτε ἔτσι στὶς ὡραιότερες
ἐλπίδες καὶ στὶς προσδοκίες τοῦ λαοῦ µας ποὺ ἔχει, ἐπὶ
τέλους, τὸ δικαίωµα, ὕστερα ἀπὸ τόσα ἐφιαλτικὰ χρόνια, νὰ ζήσῃ σὲ εἰρήνην, µακρυὰ ἀπὸ τὸ ἄγχος νέων περιπετειῶν.
Κύριοι βουλευταί, εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὀφείλοµεν νὰ καθορίσωµεν τὴν ἐθνικὴν γραµµὴν
ἔναντι τοῦ Κυπριακοῦ.
Ἡ Ε∆Α πάντοτε ὑπεστήριξε µὲ σαφήνειαν ὅτι δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ ἐθνικὴ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ,
παρὰ µόνον σὲ στενὴν σύνδεσιν µὲ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀποικιοκρατικῶν χωρῶν, µέσα στὰ πλαίσια τῆς πάλης τῶν
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ἀντιαποικιακῶν λαῶν, διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν της. Χαίροµαι εἰλικρινά, διότι τὴν ἰδίαν ἄποψιν ὑπερασπίσθηκε
καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν φίλην Αἴγυπτον.11 Ἡ πολιτικὴ τὴν
ὁποίαν ἐχάραξεν ὁ ἐθνάρχης Κύπρου, ἀποτελεῖ µίαν πρόοδον εἰς τὸν χειρισµὸν τοῦ Κυπριακοῦ, τὴν ὁποίαν χαιρετίζοµεν µὲ αἰσιοδοξίαν, ποὺ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν θετικὴν
ἀνταπόκρισιν καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς Αἰγύπτου.
Ἐν ἀναµονῇ τῶν ἀνακοινώσεων τῆς Βρεταννικῆς κυβερνήσεως,12 ἐπιθυµοῦµεν νὰ ἐπαναλάβωµεν τὴν πεποίθησίν µας, ὅτι τὸ Ἔθνος οὐδέποτε θὰ δεχθῇ µίαν λύσιν
ποὺ δὲν θὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν πλήρη αὐτοδιάθεσιν στοὺς
Κυπρίους σὲ τακτὴν καὶ λογικὴν προθεσµίαν, χωρὶς βάσεις ἢ ἄλλους ἀπαραδέκτους ὅρους. Ἐπιθυµοῦµεν ἐπίσης
νὰ ὑπογραµµίσωµεν ὅτι ἡ τελευταία προκλητική, ἀνθελληνικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς Τουρκίας τοῦ Μεντερὲς καὶ ἐκείνων ποὺ ὑπὸ τὸ πρόσχηµα τῆς ἑνώσεως τοῦ
ΝΑΤΟ τὴν ὑποθάλπουν, θὰ πρέπει νὰ προσκρούσῃ στὴν
γρανιτώδη ἀντίστασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους, ποὺ γνωρίζει στὶς κρίσιµες ὧρες τῆς ἱστορίας του νὰ ἀντιµετωπίζῃ
τοὺς ἐθνικοὺς κινδύνους σὰν ἕνας ἄνθρωπος.
Ὅµως, ἀντίστασις δὲν γίνεται, ὅταν δὲν τολµᾶµε στὶς
προγραµµατικὲς δηλώσεις νὰ καταγγείλουµε ἀνοικτὰ
τὶς ὠµότητες καὶ τοὺς Ἀγγλοτούρκους, ὅταν ἀρκούµεθα
µόνον σὲ ὑπαινιγµούς, καὶ ὅταν προσφεύγωµεν στὸ ἀποικιοκρατικὸν ΝΑΤΟ, διὰ νὰ παραδώσωµεν τὰ θύµατα
στοὺς θῦτες.
Χρειάζονται συγκεκριµένα καὶ ἄµεσα µέτρα, ποὺ κατὰ
τὴν γνώµην µας εἶναι:
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– Προσφυγὴ στὸ Συµβούλιον Ἀσφαλείας, κατὰ τῆς
Τουρκίας.
– Κατάθεσις τῆς προσφυγῆς γιὰ τὴν αὐτοδιάθεσιν εἰς
τὸν ΟΗΕ.
– Ἀποχώρησις ἀπὸ κἄθε κοινὴν ἐνέργειαν µὲ τὴν Ἀγγλικὴν καὶ Τουρκικὴν κυβέρνησιν στὰ πλαίσια στρατιωτικῶν γυµνασίων κ.λπ.
– Ἀποκατάστασις ἐπαφῆς µὲ τὴν κυβέρνησιν τῆς Ἡνωµένης Ἀραβικῆς ∆ηµοκρατίας γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιµετώπισιν τῆς καταστάσεως ποὺ ἀπειλεῖ τὴν εἰρήνην
εἰς τὴν περιοχὴν αὐτήν.
Αὐτὰ τὰ µέτρα ἠµπορεῖ νὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ κόµµατα, ἀπὸ ὁλόκληρον τὴν Ἐθνικὴν Ἀντιπροσωπείαν.
Καὶ πιστεύω ὅτι ἡ υἱοθέτησις αὐτὴ θὰ ἀποτελοῦσε τὸ καλύτερον µήνυµα ἐλπίδος καὶ πίστεως πρὸς τὸν Κυπριακὸν
λαόν.
Κύριοι βουλευταί, ἡ ὑπεράσπισις τῆς ἱερᾶς Κυπριακῆς
ὑποθέσεως ἠµπορεῖ νὰ στεφθῇ ὑπὸ ἐπιτυχίας, µόνον ὅταν
ὁ ἀγῶνας διὰ τὴν αὐτοδιάθεσιν στηρίζεται εἰς τὴν ἑνότητα
τοῦ Ἔθνους καὶ εἰς τὴν Κύπρον καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ἀπὸ τὴν διατάραξιν τῆς ἑνότητος τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν µας, µόνον τὰ σχέδια τῶν θανασίµων ἐχθρῶν τῆς
Κυπριακῆς ἐλευθερίας θὰ προαχθοῦν.13
Κύριοι βουλευταί, ἡ υἱοθέτησις τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν, σὲ γενικὲς γραµµές, σᾶς διέγραψα ἤδη,
ἐπιβάλλεται ὄχι µόνον χάριν τῆς Ἐθνικῆς ἀσφαλείας,
ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς προαγωγῆς τῆς οἰκονοµίας µας. Ἡ
Βουλὴ ἄκουσε τὶς προγραµµατικὲς δηλώσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐµεῖς τοὐλάχιστον µαταίως ἀναζητοῦµεν κάποι33
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αν θετικὴν ἀπάντησιν στὰ δικαιολογηµένα αἰτήµατα τῶν
διαφόρων στρωµάτων τοῦ λαοῦ.
∆ιότι ἡ κυβέρνησις ἀρκεῖται εἰς τὴν διακήρυξιν, ὅτι θὰ
συνεχίσῃ τὴν χαραχθεῖσαν οἰκονοµικὴν πολιτικήν της,
ἐνῷ ἀντιπαρέρχεται µὲ ἀπαραδέκτους χαρακτηρισµοὺς
περὶ δηµαγωγίας, τὰ δίκαια αἰτήµατα τῶν ἐργαζοµένων,
γιὰ αὔξησιν τῶν µισθῶν καὶ ἡµεροµισθίων κατὰ 30%
καὶ τῶν συντάξεων κατὰ 50%, καθὼς καὶ τὸ αἴτηµα τῆς
οὐσιαστικῆς µειώσεως τῆς φορολογίας καὶ τῆς παροχῆς
πιστωτικῶν εὐκολιῶν στὶς µεσαῖες ἐπιχειρήσεις.
Ἐξ ἄλλου, ὅπως καὶ πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ἔτσι καὶ σήµερον, εἰς τὸν κρίσιµον τοµέα τῶν ἐπενδύσεων περιορίζεται σὲ ἀόριστες διακηρύξεις, ἐνῷ προκειµένου γιὰ τὴν
ἀνάγκην µιᾶς δικαιοτέρας ἀνακατανοµῆς τοῦ ἐθνικοῦ µας
εἰσοδήµατος δὲν προχωρεῖ οὔτε κἂν σὲ διακηρύξεις.
Αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις τῆς κυβερνήσεως ἀφιερώνουν µερικὰς παραγράφους καὶ εἰς τὴν «ἀγροτικὴν
πολιτικὴν καὶ τὴν προστασίαν τῶν ἀγροτῶν». Ἀτυχῶς,
ὅµως, καὶ εἰς τὸν τόσον ζωτικὸν αὐτὸν τοµέα, αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις δὲν προσφέρουν τίποτε καινούριο
καὶ ἐλπιδοφόρον. Λυπούµεθα, εἰλικρινῶς, διότι ἡ κυβέρνησις, δὲν ἠθέλησε νὰ διδαχθῇ ἀπὸ τὴν ψῆφον τῶν
ἀγροτῶν κατὰ τὰς τελευταίας ἐκλογάς. Λυπούµεθα βαθύτατα, διότι εἰς τὰς προγραµµατικὰς δηλώσεις δὲν ὑπάρχει
οὔτε µία λέξις διὰ τὸ δράµα τῶν σιτοπαραγωγῶν καὶ τῶν
καπνοπαραγωγῶν.
Καὶ διὰ νὰ γίνῃ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα, θὰ χρειασθῇ
ἡ διακήρυξις τῶν προγραµµατικῶν δηλώσεων περὶ «ἀναπτύξεως τοῦ ἐµπορίου µὲ τὰς ἀνατολικὰς χώρας εἰς
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τὸν µέγιστον βαθµὸν» –ποὺ τὴν σηµειώνοµεν– νὰ γίνῃ
πρᾶξις.14 Μάλιστα, βλέπετε, συµφωνοῦµε καὶ µὲ τὴν κυβέρνησιν. ∆ὲν εἴµεθα ἄρνησις.
Ἡ λύσις, κύριοι βουλευταί, τοῦ τραγικοῦ οἰκονοµικοῦ
προβλήµατος ποὺ ἀντιµετωπίζει ἡ Χώρα, ἐπιβάλλει τολµηρὰ µέτρα. Ἡ λύσις αὐτὴ συνοψίζεται στὰ ἑξῆς:
– Ἀπαλλαγὴ τῆς οἰκονοµίας τῆς Χώρας ἀπὸ ἀπαράδεκτες
δεσµεύσεις καὶ ἀπὸ τὴν ληστρικὴν ἐκµετάλλευσιν τοῦ ξένου µονοπωλιακοῦ κεφαλαίου.
– Ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονοµίας µας µὲ γνώµονα τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν συµφερόντων τῆς Χώρας µας καὶ τοῦ λαοῦ.
Καὶ µέσα στὰ πλαίσια αὐτά, κινητοποίησις τῶν πόρων τῆς
Χώρας διὰ τὴν ἐκβιοµηχάνισιν, διὰ τὸν ἐξηλεκτρισµόν,
διὰ µεγάλα παραγωγικὰ ἔργα, ποὺ θὰ συµβάλουν εἰς τὸν
περιορισµὸν τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ
ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ.
Ἄµεσα µέτρα πρὸς δηµιουργίαν τῶν προϋποθέσεων διὰ
τὴν ἀνωτέρω πολιτικὴν καὶ διὰ τὴν λύσιν τῶν λαϊκῶν προβληµάτων, εἶναι ὁ πραγµατικὸς περιορισµὸς τῶν πολεµικῶν δαπανῶν –αὐτὸ τὸ εἶπε καὶ ὁ κύριος πρωθυπουργὸς–
εἰς τὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα διὰ τὴν εἰρηνικὴν περίοδον
ἐπίπεδα, ἡ αὔξησις τῆς φορολογίας τοῦ µεγάλου κεφαλαίου, ἡ κατάργησις κἄθε προνοµιακῆς φορολογικῆς ἀτελείας, ἡ ἀναδιάρθρωσις τοῦ προϋπολογισµοῦ, ἡ ἀναζήτησις
πιστώσεων ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ἀπὸ κάθε κατεύθυνσιν, χωρὶς νὰ συνοδεύεται ἀπὸ πολιτικοὺς ἢ ἀσυµφόρους
οἰκονοµικοὺς ὅρους.
Αὐτὴ ἡ τολµηρὴ πολιτικὴ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρµοσθῇ,
ὅταν γνώµονας εἰς τὴν διαχείρισιν τῶν οἰκονοµικῶν προ35
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βληµάτων δὲν εἶναι τὰ συµφέροντα τῶν ξένων µονοπωλίων καὶ τῆς οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας, ἀλλὰ τὰ συµφέροντα τῶν ἐργαζοµένων καὶ τῆς ἐθνικῆς οἰκονοµίας εἰς τὸ
σύνολόν της.
Ἡ Ε∆Α ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἄµεσος αὔξησις
τῶν µισθῶν καὶ ἡµεροµισθίων κατὰ 30% καὶ τῶν συντάξεων κατὰ 50%, καθὼς καὶ ὁ περιορισµὸς τῆς ἀνεργίας.15
Ὑποστηρίζοµεν ἀκόµα ὅτι εἶναι δυνατὸς ὁ καθορισµὸς
ἱκανοποιητικῶν τιµῶν ἀσφαλείας τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων, καὶ πρῶτον τοῦ σιταριοῦ, εἰς τὰ ἐπίπεδα ποὺ ζητοῦν
αἱ ὀργανώσεις τῶν σιτοπαραγωγῶν. Ἐπίσης, εἶναι δυνατὴ
ἡ µείωσις τῆς φορολογίας µέχρι καὶ 50% τῶν µεσαίων
στρωµάτων καὶ ἡ πιστοδότησίς τους κατὰ ἱκανοποιητικὸν
τρόπον.
∆υστυχῶς, κύριοι βουλευταί, ἀπὸ τὰς προγραµµατικὰς
δηλώσεις, τίποτα θετικὸν δὲν προκύπτει διὰ τὰ αἰτήµατα
τοῦ λαοῦ. Ἡ ἐπίκλησις εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ διατηρηθῇ
ἡ οἰκονοµικὴ σταθερότης, καλύπτει, ὅπως πάντοτε, τὴν
ἀπαίτησιν νὰ πληρώνουν οἱ ἐργαζόµενοι, οἱ λαϊκὲς τάξεις,
τὶς δαπάνες τοῦ προϋπολογισµοῦ. Ὅµως, µία πολιτικὴ
ποὺ δείχνει τέτοια περιφρόνησιν στὰ στοιχειώδη αἰτήµατα
τῶν ἐργαζοµένων πρὸς ὄφελος τῶν συµφερόντων τῆς οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας, εἶναι µία πολιτικὴ καταδικασµένη.
Κύριοι βουλευταί, ἡ κυβέρνησις ἔχει συνείδησιν τοῦ πόσον ἡ πολιτική της συγκρούεται µὲ τὰ καλῶς ἐννοούµενα
συµφέροντα τῶν ἐργαζοµένων. ∆ι’ αὐτὸ ὁ κύριος πρωθυπουργός, συνώδευσε τὴν ἐξαγγελίαν τοῦ κυβερνητικοῦ
οἰκονοµικοῦ προγράµµατος µὲ τὴν ἐπίδειξιν µιᾶς κἄποιας
«πυγµῆς».
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Ὁ κύριος πρωθυπουργὸς ἀπειλεῖ «ὅσους ἐπιχειροῦν διὰ
τῆς δηµαγωγίας» –δὲν δηµαγωγοῦµε καµµίαν φορὰν–
«νὰ δηµιουργήσουν κλῖµα ἀνησυχίας καὶ ἀβεβαιότητος
ἢ διὰ τῆς προκλήσεως ἀνωµαλιῶν νὰ παρεµβάλουν
ἐµπόδια εἰς τὴν κυβερνητικὴν πολιτικήν». Ματαίως ὁ
κύριος πρωθυπουργὸς προσπαθεῖ νὰ δηµιουργήσῃ ἐντυπώσεις. Κανεὶς δὲν δηµαγωγεῖ καὶ κανεὶς δὲν προκαλεῖ
ἀνωµαλίας. Ἁπλῶς οἱ ἐργαζόµενοι, µὲ τὶς συνδικαλιστικές των ὀργανώσεις, ζητοῦν τὴν βελτίωσιν τῶν ὅρων τῆς
ζωῆς των. Καὶ πλανᾶσθε, κύριοι, ἂν νοµίζετε ὅτι µὲ τὶς
ἀστυνοµικὲς πιέσεις θὰ γεµίσετε τὰ στοµάχια τῶν ἐργαζοµένων. Οἱ δεξιοὶ π.χ., ἐργαζόµενοι καὶ συνταξιοῦχοι
ποὺ σᾶς ζητοῦν αὔξησιν τῶν µισθῶν, ἠµεροµισθίων καὶ
συντάξεων, [σᾶς τὴν ζητοῦν] ὄχι γιατὶ δηµαγωγεῖ κανείς,
ἀλλὰ γιατὶ δυστυχοῦν ὅπως καὶ οἱ ἀριστεροί.
Κύριοι βουλευταί, ἄφησα τελευταῖο τὸ µέγα θέµα τῆς
δηµοκρατίας. Ἡ κυβέρνησις τὸ ἀντιπαρέρχεται ἐν σιγῇ.
∆ὲν εὑρίσκει µίαν λέξιν νὰ εἴπῃ, ἀπαντῶντας εἰς τὴν
πανεθνικὴν ἀξίωσιν νὰ τερµατισθῇ τὸ καθεστὼς τῆς ἀνωµαλίας καὶ νὰ ἀποκατασταθῇ εἰς τὴν Χώρα µας ὁ ρυθµὸς
τῆς δηµοκρατίας.
Κύριοι βουλευταί, ἀπὸ τῆς ἑποµένης τῶν ἐκλογῶν, αἱ
διώξεις καὶ αἱ πιέσεις κατὰ πολιτῶν, ὀπαδῶν, ψηφοφόρων καὶ στελεχῶν τῆς Ε∆Α ἐνετάθησαν. Ἀποτελεῖ αὐτὸ
τὴν ἐκδίκησιν τῆς κυβερνήσεως, διὰ τὴν στροφὴν τῶν
µαζῶν πρὸς τὴν Ἀριστεράν καὶ πρὸς τὴν πολιτικὴν τῆς
ἀλλαγῆς. Ἡ ὁµοιοµορφία τῆς αἰτιολογίας, ἡ ταὐτότης
τῶν ἐξηγήσεων ποὺ ἐδόθησαν στὶς διαµαρτυρίες σὲ διάφορα διαµερίσµατα τῆς Χώρας, ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν πρό37
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κειται διὰ κρούσµατα µεµονωµένα, διὰ τὴν ἔµπνευσιν
αὐτοῦ ἢ ἐκείνου τοῦ χωροφύλακος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἄσκησιν
µιᾶς πολιτικῆς ποὺ ἐµπνέεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν κυβέρνησιν.
Κύριοι βουλευταί, ἡ παράτασις αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος
τῶν διωγµῶν καὶ τῶν πιέσεων, δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ συµφέροντα τοῦ Ἔθνους. ∆ὲν εἶναι δυνατόν, κύριοι τῆς κυβερνήσεως, νὰ ἀνέχεσθε ἢ νὰ ὑποθάλπετε αὐτὴν τὴν συστηµατικὴν καὶ κατάφωρον παραβίασιν τῶν ἐλευθεριῶν
τοῦ ἀτόµου καὶ τοῦ πολίτου, νὰ καταρρακώνεται ἔτσι
ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώµης τὸ κῦρος τῆς Χώρας
µας, καὶ νὰ τῆς ἀφαιρῆται τὸ ἠθικὸν ἀνάστηµα ποὺ τῆς
χρειάζεται διὰ νὰ ἠµπορῇ νὰ καταγγείλῃ τὸ καθεστὼς
τῶν Βρεταννῶν τυράννων τῆς Κύπρου. ∆ὲν ἠµπορεῖ,
ἡ ἐλευθερία τῶν πολιτῶν νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ πρώτου ὀργάνου τῆς τάξεως καὶ νὰ µὴ ἠµπορῇ
κανεὶς νὰ ἐργασθῇ ἢ νὰ κινηθῇ χωρὶς νὰ τὸν βαρύνῃ ἡ
σκιὰ τοῦ πιστοποιητικοῦ τῶν κοινωνικῶν φρονηµάτων ἢ
ἡ ἀπειλὴ τῆς ἐκτοπίσεως. Καθῆκον καὶ εὐθύνη τῆς κυβερνήσεως καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας
εἶναι νὰ διατάξῃ τὸν ἄµεσον τερµατισµὸν τῶν διωγµῶν
αὐτῶν, καὶ νὰ προχωρήσῃ ἐν συνεχείᾳ στὴν κατάργησιν
τῶν ἀντιδηµοκρατικῶν νόµων ποὺ τὸν ἐκτρέφουν.
Μὲ τὴν εὐθύνην τῆς Ἀξιωµατικῆς Ἀντιπολιτεύσεως,
δηλώνοµεν κατηγορηµατικῶς, ὅτι θὰ ἀντιταχθῶµεν µὲ
ὅλα τὰ νόµιµα µέσα στὴν συνέχισιν τῶν αὐθαιρεσιῶν
καὶ τοῦ ἀντιδηµοκρατικοῦ διωγµοῦ, καὶ ἐπιφυλάσσοµεν
εἰς ἑαυτοὺς τὸ δικαίωµα νὰ προσφύγωµεν εἰς κἄθε ἁρµόδιον σῶµα διὰ τὴν προστασίαν τῶν δικαιωµάτων τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτου, εἰς περίπτωσιν ποὺ τὸ ἀπαρά38
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δεκτον αὐτὸ καθεστὼς ἐξακολουθήσῃ νὰ ὑφίσταται παρὰ
τὴν κατηγορηµατικὴν ἀντίθεσιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ.
Ἡ ἀποκατάστασις τῆς δηµοκρατικῆς ὁµαλότητος, κύριοι
βουλευταί, δὲν ἀποτελεῖ παραχώρησιν πρὸς οἱονδήποτε.
Ἀποτελεῖ αἴτηµα τοῦ Ἔθνους, διότι καµµία πρόοδος
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ ἔξω ἀπὸ τὸ κλῖµα καὶ
τὰ πλαίσια τῆς δηµοκρατίας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ
ἀποκατάστασις τῆς ὁµαλότητος, ὅταν διατηροῦνται εἰς
ἰσχὺν θεσµοὶ ἀντιδηµοκρατικοί, ὅπως τῆς ἐκτοπίσεως,
καὶ ὅταν χιλιάδες ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νὰ κρατοῦνται
ἐπὶ 10 ἢ 13 ἔτη, παρὰ πάντα θεῖον καὶ ἀνθρώπινον κανόνα, διότι εἶναι ὀπαδοὶ µιᾶς συγκεκριµένης ἰδεολογίας.
Κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ. Εἰς τὴν Οὐγγαρίαν ἠµπορεῖτε νὰ
µᾶς εἴπητε τί ἔγινε;
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ. Κύριε πρόεδρε, δὲν προεκάλεσα καὶ δὲν
προκαλῶ κανένα. Ἐὰν νοµίζετε ὅτι τὸ βῆµα τῆς Βουλῆς
ἀνήκει µόνον εἰς σᾶς, πλανᾶσθε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. Σᾶς παρακαλῶ, κύριοι βουλευταί, δὲν ἐπιτρέπεται ἐκ τοῦ Κανονισµοῦ νὰ διακόπτετε.
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ. Εἴµαστε τὸ 60% τοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖον θέλει
τὴν ἀλλαγήν.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ. ∆ὲν µοῦ ἀπηντήσατε διὰ τὴν Οὐγγαρίαν.
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ. Σᾶς ἀπήντησα καὶ ἄλλοτε. Εἶπα ὅτι εἰς
τὴν Οὐγγαρίαν ἤθελαν νὰ ἐγκαθιδρύσουν ἀνέργους βασιλεῖς16… (φωναὶ ἀποδοκιµασίας)
Εἶναι, ἐπὶ τέλους, καιρός, κύριοι βουλευταί, νὰ ἀναλάβωµεν µὲ θάρρος τὴν πρωτοβουλίαν νὰ ἐκκαθαρίσωµεν
39
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τὰ κατάλοιπα τῆς ἀνωµαλίας ἑνὸς παρελθόντος διὰ τὸ
ὁποῖον κανένας δὲν ἠµπορεῖ νὰ µὴ αἰσθάνεται λύπην.
Εἶναι καιρὸς νὰ χορηγήσωµεν γενικὴν ἀµνηστίαν, νὰ ἐπαναφέρωµεν εἰς τὴν νοµιµότητα τὸ Κοµµουνιστικὸ Κόµµα Ἑλλάδος –πρᾶγµα ποὺ ζητεῖται καὶ ἀπὸ ἐγκυρότατα
ὄργανα τῆς κυβερνητικῆς παρατάξεως– καὶ νὰ δώσωµεν
τὴν δυνατότητα εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας καὶ εἰς αὐτοὺς ποὺ
χρόνια ὁλόκληρα ζοῦν µὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ ἐπαναπατρισµοῦ,
νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὴν εὐτυχίαν τῆς πατρίδος.
Κύριοι βουλευταί, αἱ προγραµµατικαὶ δηλώσεις τῆς
κυβερνήσεως δὲν παρέχουν καµµίαν ἔνδειξιν ὅτι ἡ κυβέρνησις τῆς ΕΡΕ ἀντελήφθη τὸ νόηµα τῆς 11ης Μαΐου.
Ἡ πολιτικὴ ποὺ διαγράφουν, ἀποτελεῖ συνέχισιν τῆς πολιτικῆς τὴν ὁποίαν κατεδίκασεν ὁ λαὸς στὶς πρόσφατες
ἐκλογές, πολιτικὴ ποὺ ἐγκυµονεῖ κινδύνους διὰ τὸ Ἔθνος.
∆ι’ αὐτὸ ἡ Ε∆Α θὰ καταψηφίσῃ τὴν κυβέρνησιν. (χειροκροτήµατα ἐκ τῆς πλευρᾶς τῆς ἀντιπολιτεύσεως)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Ιούνιος του 1958 σηµαδεύεται από µια έκρηξη της διακοινοτικής
βίας στην Κύπρο, µε πράξεις που αγγίζουν ορισµένες φορές τα όρια της
βαρβαρότητας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τα ξηµερώµατα της 7ης Ιουνίου,
µόλις τέσσερις µέρες πριν από την εκφώνηση του λόγου, εκρήγνυται βόµβα στο Γραφείο Πληροφοριών του Τουρκικού Προξενείου στη Λευκωσία,
γεγονός που ακολουθούν επιθέσεις από οπλισµένους Τουρκοκύπριους σε
ελληνοκυπριακές συνοικίες, οι οποίοι βάζουν φωτιές σε σπίτια και καταστήµατα, και βιαιοπραγούν εναντίον Ελληνοκυπρίων. Μάλιστα, τις επόµενες
µέρες, ταραχές ξεσπούν και σε άλλες κυπριακές πόλεις, µε αποκορύφωµα
τη σφαγή εννέα Ελληνοκυπρίων στο Κιόνελι στις 12 Ιουνίου 1958. Όπως
είναι φυσικό τα γεγονότα αυτά, που πυκνώνουν µέρα µε τη µέρα, σε ένταση
και έκταση, έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στον ελληνικό δηµόσιο διάλογο,
και σχεδόν µονοπωλούν τη συζήτηση για τις προγραµµατικές δηλώσεις της
νέας κυβέρνησης. Βλ. François Crouzet, Η κυπριακή διένεξη 1946-1959,
τ. Α΄-Β΄ (Αθήνα 2011), τ. Β΄, 1014⋅ Heinz Richter, Ιστορία της Κύπρου,
τ. 1-2 (Αθήνα 2011), τ. 2, 824-841⋅ Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εµφύλιο
στη χούντα, τ. Α΄-Ε΄ (Αθήνα 1978), τ. Γ΄, 328.
2. Ο στόχος της «δηµοκρατικής αλλαγής» τίθεται στην Προγραµµατική ∆ιακήρυξη που δηµοσιοποιεί το ΚΚΕ τον Φεβρουάριο του 1957 και
αποτελεί βασικό πολιτικό σύνθηµα της Ε∆Α στο επόµενο διάστηµα. Όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στη ∆ιακήρυξη «ἡ δηµοκρατικὴ ἀλλαγὴ δὲν
εἶναι ὑπόθεση µιᾶς µόνης τάξης, ἑνὸς µόνου κόµµατος […] ἡ κυβέρνηση
ποὺ θὰ φέρῃ σὲ πέρας αὐτὴ τὴν ἀποστολὴ θὰ εἶναι ἡ πατριωτικὴ κυβέρνηση
τοῦ συνασπισµοῦ ἐργατῶν-ἀγροτῶν-µεσαίων στρωµάτων τῶν πόλεων, τῆς
ἐθνικῆς ἀστικῆς τάξης καὶ ὅλων γενικὰ τῶν ἄλλων ἀντιιµπεριαλιστικῶνδηµοκρατικῶν δυνάµεων, κυβέρνηση ὅλων τῶν πατριωτικῶν κοµµάτων
καὶ ὀργανώσεων», βλ. ΚΚΕ, «Προγραµµατική ∆ιακήρυξη του ΚΚΕ προς
τον ελληνικό λαό», στο: ΚΚΕ, ΚΚΕ: τα επίσηµα κείµενα, τ. 8 (Αθήνα
1997), 212. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ολόκληρο το κείµενο του λόγου του Γ.
Πασσαλίδη η “αλλαγή” –µε ή χωρίς επιθετικό προσδιορισµό– αναφέρεται
έξι φορές. Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι το εν λόγω σύνθηµα,
που σε διάφορες εκδοχές κυριαρχεί στη µεταδικτατορική πολιτική σκηνή
και ιδιαίτερα κατά την παγίωση της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, φέρει το
φορτίο µιας νοηµατοδότησης, η οποία ήταν οικεία στους αριστερούς πολίτες.
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Βλ., αντί άλλων, Ανδρέας Πανταζόπουλος, «Για το Λαό και το Έθνος»:
η στιγµή Ανδρέα Παπανδρέου 1965-1989 (Αθήνα 2001), 107-108.
3. Μεγάλο µέρος της προεκλογικής εκστρατείας της Ε∆Α επικεντρώνεται στο ζήτηµα της εγκατάστασης πυραύλων µέσου βεληνεκούς σε ελληνικό
έδαφος. Το εν λόγω θέµα βρίσκεται στην πολιτική ηµερήσια διάταξη
ήδη από τις αρχές του 1957, ωστόσο η εκτόξευση του Σπούτνικ 1 στις
4 Οκτωβρίου 1957 και η συνακόλουθη απόφαση της Σύσκεψης Κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Παρίσι (16-19 ∆εκεµβρίου 1957) σχετικά µε την προώθηση πυραυλικών συστηµάτων µέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη και την
Τουρκία, ξαναθέτει το ζήτηµα στην Ελλάδα µε πιο επιτακτικούς όρους.
Βλ. Λυκούργος Κουρκουβέλας, Η Ελλάδα και το ζήτηµα των πυρηνικών
όπλων, 1957-1963 (Αθήνα 2011), 97-109⋅ Λιναρδάτος (σηµ. ΙΙ.1), 259260, 271-273, 286-289⋅ Ιωάννης ∆. Στεφανίδης, Ασύµµετροι εταίροι:
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεµο (1953-1961)
(Αθήνα 2002), 146-147, 165-170⋅ Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στα σύνορα
των κόσµων: η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεµος 1952-1967 (Αθήνα 2009),
226-232. Η Ε∆Α, απηχώντας και τη γενικότερη κατεύθυνση της ΕΣΣ∆
και του ΚΚΕ, επιχειρεί να αναδείξει το εν λόγω θέµα σε κεντρικό προεκλογικό διακύβευµα, βλ. Κουρκουβέλας (ό.π.), 215-216. Έχει επίσης
σηµασία ότι µια εβδοµάδα πριν από τις εκλογές οι εφηµερίδες Βήµα και
Νέα δηµοσιεύουν αποκλειστική συνέντευξη του Νικίτα Χρουστσόφ, στην
οποία προειδοποιεί την Ελλάδα για τους κινδύνους µιας πιθανής πυρηνικής
αντιπαράθεσης, βλ. εφ. Βήµα, 4 Μαΐου 1958⋅ εφ. Νέα, 4 Μαΐου 1958.
4. Πριν από τις εκλογές, και συγκεκριµένα τις τελευταίες δύο εβδοµάδες
του Μαρτίου του 1958, πραγµατοποιείται σειρά επαφών ανάµεσα στην
Ε∆Α και τα λοιπά µικρά κόµµατα (∆ΚΕΛ, ΕΠΕΚ, Κόµµα Προοδευτικών, ΚΑΕ), για τη συγκρότηση ενός εκλογικού συνασπισµού, βλ. Λιναρδάτος (ΙΙ.1), 307-314. Η µη επιτυχής έκβαση αυτού του εγχειρήµατος
θα µπορούσε εν µέρει να αποδοθεί στο πολύ υψηλό κατώφλι συµµετοχής
στη δεύτερη κατανοµή, που έθετε ο νέος τότε εκλογικός νόµος για συνασπισµούς άνω των δύο κοµµάτων (40%), βλ. σηµ. ΙΙ.5. Θα πρέπει να
σηµειωθεί, ωστόσο, ότι τα τέσσερα µικρά κόµµατα συγκροτούν, αφενός
τον εκλογικό συνασπισµό της Προοδευτικής Αγροτικής ∆ηµοκρατικής
Ενώσεως (ΠΑ∆Ε) για να κατέλθουν στις εκλογές, και η Ε∆Α αφετέρου
συµπεριλαµβάνει στους συνδυασµούς της µια σειρά από συνεργαζόµενους
υποψηφίους σχεδόν από ολόκληρο το πολιτικό φάσµα της εποχής. Από
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τους συνολικά 79 βουλευτές που εκλέγονται από τους συνδυασµούς της
Ε∆Α στις εκλογές του 1958, οι 21 είναι συνεργαζόµενοι.
5. Ο νέος εκλογικός νόµος (3822/1958), που καθιερώνει την «ενισχυµένη αναλογική» για τις προσεχείς εκλογές, είναι το αποτέλεσµα µιας
άτυπης συνεννόησης ανάµεσα στον Κωνσταντίνο Καραµανλή και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Επιπλέον, συνιστά και έναν από τους βασικούς λόγους
για την πτώση της κυβέρνησης Καραµανλή στις 5 Μαρτίου 1958, µε την
παραίτηση δύο υπουργών (Γεώργιος Ράλλης, Παναγής Παπαληγούρας)
και 13 βουλευτών –ο Γ. Ράλλης πίστευε ότι µε το συγκεκριµένο νόµο θα
αναδειχθεί η Ε∆Α σε δεύτερο κόµµα. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του
συγκεκριµένου εκλογικού συστήµατος: α) θέτει µεγάλα εµπόδια για τη
συµµετοχή ενός κόµµατος (25%) ή ενός συνασπισµού δύο (35%) ή περισσότερων κοµµάτων (40%) στη δεύτερη κατανοµή⋅ β) η δεύτερη κατανοµή
δεν αφορά στα υπόλοιπα των ψήφων αλλά στο σύνολό τους, γεγονός
που ευνοεί το πρώτο κόµµα έναντι του δευτέρου⋅ και γ) προωθείται µια
επανασχεδίαση των τριών µεγάλων περιφερειών Αθήνας, Θεσσαλονίκης
και Πειραιώς και µια λογική gerrymandering –ευνοϊκή για ένα κόµµα
ή υποψήφιο χάραξη των ορίων µιας εκλογικής περιφέρειας. Σκοπός είναι
να περιοριστεί η επιρροή της Ε∆Α, αφού οι εν λόγω περιφέρειες συνιστούν
εκλογικά της “κάστρα”. Βλ. Νικολακόπουλος (σηµ. Ι.1), 222-227. Όπως
είναι προφανές, ο νέος εκλογικός νόµος προκαλεί την αντίδραση, τόσο της
Ε∆Α, όσο και των µικρότερων κοµµάτων, αφού καθιστά ανεδαφική τη
συγκρότηση ενός εκλογικού συνασπισµού –βλ. το «Αναλυτικό σηµείωµα
της Ε∆Α επί του νοµοσχεδίου περί της ενισχυµένης αναλογικής», εφ.
Αυγή, 11 Μαρτίου 1958.
6. Αναφέρεται στους ∆ηµήτριο Χέλµη και Χρήστο Θηβαίο, οι οποίοι κατείχαν τις θέσεις των υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών αντίστοιχα
στην προηγούµενη κυβέρνηση Καραµανλή και απέτυχαν να επανεκλεγούν
το 1958.
7. Η «ειρηνική συνύπαρξη» είναι το νέο δόγµα εξωτερικής πολιτικής,
αλλά και σοσιαλιστικής οικοδόµησης, που διατύπωσε ο Ν. Χρουστσόφ στο
20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ (1956). Σύµφωνα µε αυτό, ο σοσιαλισµός θα
επικρατήσει του καπιταλισµού στο επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης, γι’
αυτό και µείζων επιδίωξη ήταν η διατήρηση της ειρήνης, που κινδύνευε από
το ξέσπασµα ενός νέου µεγάλου πυρηνικού πολέµου που θα αφάνιζε τους
αντιπάλους. Υπ’ αυτήν την έννοια, ο πυρηνικός αφοπλισµός και η δηµι-
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ουργία αντιπυρηνικών ζωνών καθίστανται κεντρικοί στόχοι της σοβιετικής
εξωτερικής πολιτικής. Βλ. Nikita Khrushchev, «Khrushchev on Peaceful
Coexistence», στο: Robert V. Daniels (επιµ.), A Documentary History of
Communism, τ. 1-2 (Ανόβερο-Λονδίνο 1984), τ. 2, 223-227.
8. Αναφέρεται στα γεγονότα της 6ης και της 7ης Σεπτεµβρίου 1955
µε τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν εναντίον Ελλήνων κατοίκων της
Κωνσταντινούπολης και Ελλήνων αξιωµατικών στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ
στη Σµύρνη. Το συγκεκριµένο γεγονός χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον από
την Αριστερά ως απόδειξη του πόσο εθνικά επιζήµια ήταν η ένταξη της
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.
9. Στο σηµείο αυτό, αλλά και στις διατυπώσεις αυτής και τις επόµενης
παραγράφου, θα µπορούσε κανείς να δει τον προποµπό του συνθήµατος του
ΠΑΣΟΚ «Η Ελλάδα στους Έλληνες» (σύνθηµα που πρωτοεµφανίστηκε
στο Πολυτεχνείο), καθώς και της λογικής που χαρακτήρισε τη ρητορεία
του κόµµατος αυτού τη δεκαετία του 1980.
10. Πρόκειται για τον Μιχαήλ Σεργκέγιεφ, έναν εξαιρετικά δραστήριο
διπλωµάτη, ο οποίος ορίστηκε πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στην
Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του 1953. Στην προκειµένη περίπτωση ο Γ.
Πασσαλίδης αναφέρεται πιθανόν σε δηµοσιεύµατα της Απογευµατινής,
αν κρίνουµε από την οργισµένη απάντηση της εφηµερίδας την επόµενη
ηµέρα, βλ. εφ. Απογευµατινή, 12 Ιουνίου 1958.
11. Την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου του 1958 ο Μακάριος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της νεοϊδρυθείσας Ηνωµένης Αραβικής ∆ηµοκρατίας
(ΗΑ∆) (22 Φεβρουαρίου 1958), όπου έγινε δεκτός µε ιδιαίτερες τιµές, ενώ
από τις συνοµιλίες προέκυψε και µια δήλωση υποστήριξης στον κυπριακό
αγώνα από πλευράς Νάσερ. Σε εκείνη τη φάση, η ΗΑ∆ έχαιρε της υποστήριξης της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την απαγόρευση της λειτουργίας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην Αίγυπτο.
12. Εννοεί το λεγόµενο Σχέδιο Μακµίλαν, το οποίο παρουσιάστηκε
από τον εµπνευστή του πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Harold
Macmillan (Χάρολντ Μακµίλαν), στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 19
Ιουνίου 1958, βλ. Crouzet (σηµ. ΙΙ.1), 1020, και απερρίφθη από την
ελληνική πλευρά. Στην ελληνική κυβέρνηση, επιδόθηκε µόλις την ηµέρα
της οµιλίας του Γ. Πασσαλίδη, Richter (σηµ. ΙΙ.1), 784.
13. Ο Γ. Πασσαλίδης εδώ υπαινίσσεται τη βία που είχε εξαπολύσει η
ΕΟΚΑ τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 1958 ενάντια σε µέλη του ΑΚΕΛ
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και συνδικαλιστές της Παγκύπριας Εργατικής Οµοσπονδίας (ΠΕΟ), βλ.
Richter (σηµ. ΙΙ.1), 844, 855. Και στις δύο περιπτώσεις το ΚΚΕ και η
Ε∆Α διατηρούν µια «εθνικά υπεύθυνη» στάση, καλώντας σε ενότητα και
σύνεση. Για την πρώτη περίπτωση, βλ. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ,
«Ενάντια στην ολέθρια πολιτική του εθνικού διχασµού» στο: ΚΚΕ (ΙΙ.2),
169-170. Ειδικά στα επεισόδια του Μαΐου –όπου λαµβάνουν χώρα τέσσερις εκτελέσεις αριστερών Ελληνοκυπρίων– αντιπροσωπεία της Ε∆Α, µε
επικεφαλής τον Γ. Πασσαλίδη, επισκέπτεται στις 27 Μαΐου τον Μακάριο
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για να ζητήσει παρέµβασή του για
τον τερµατισµό της βίας, βλ. εφ. Αυγή, 28 Μαΐου 1958. Στις 29 Μαΐου
ο Μακάριος προβαίνει σε δήλωση-έκκληση για ενότητα, αρνούµενος τον
πολιτικό χαρακτήρα των εκτελέσεων, βλ. εφ. Αυγή, 30 Μαΐου 1958⋅ εφ.
Καθηµερινή, 30 Μαΐου 1958.
14. Όπως αναφέρει ο Σωτήρης Βαλντέν: «στην πολιτική πραγµατικότητα
των ετών 1958-1960, το ζήτηµα του ανατολικού εµπορίου φαίνεται να
αποτελεί όπλο υπέρ της Αριστεράς», βλ. Σωτήρης Βαλντέν, Ελλάδα και
ανατολικές χώρες 1950-1967: οικονοµικές σχέσεις και πολιτική, τ. Α΄-Β΄
(Αθήνα 1991), τ. Α΄, 167. Ήδη από το 1956 η Ελλάδα υπογράφει σειρά
εµπορικών συµφωνιών µε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εκτός
της Αλβανίας (ό.π., 137) και µε τη Σοβιετική Ένωση τον Ιανουάριο του
1957 (ό.π., 139). Το 1958 εµφανίζεται µια µείωση των εξαγωγών προς
τις δυτικές χώρες, που θέτει υπό αµφισβήτηση την επενδυτική πολιτική,
η οποία προωθούνταν τα προηγούµενα χρόνια µε το νόµο 2687/1953,
ενώ παράλληλα οι εµπορικές σχέσεις της Ελλάδας και των ανατολικών
χωρών διευρύνονται, ειδικά µε την υπογραφή δύο τριετών συµφωνιών µε
τη Σοβιετική Ένωση και την Τσεχοσλοβακία (ό.π., 145).
15. Εδώ το αίτηµα για τέτοιου µεγέθους αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις θα πρέπει να ερµηνευτεί ως αίτηµα αναδιανοµής και όχι ως επιδίωξη
απλής βελτίωσης των εισοδηµάτων εργαζοµένων και συνταξιούχων. Κι
αυτό γιατί την πενταετία που είχε προηγηθεί (αλλά και εκείνη που ακολούθησε) η µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας σηµείωνε πρωτόγνωρες
επιδόσεις (7-8%), αφού οι ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ µπορούσαν να συγκριθούν µόνο µε αυτούς της Ιαπωνίας. Η ερµηνεία του αιτήµατος για αυξήσεις
ως αίτηµα αναδιανοµής εισοδήµατος προκύπτει από το γεγονός ότι το
µερίδιο της εργασίας από αυτή την οικονοµική άνθιση ήταν πενιχρό.
16. Η αποστροφή του Γ. Πασσαλίδη αφορά στην προ διετίας (Νοέµ-
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βριος 1956) εισβολή σοβιετικών στρατευµάτων στην Ουγγαρία και την
ανατροπή της κοµµουνιστικής κυβέρνησης του Ίµρε Νάγκι. Είναι σαφές
ότι στη συνάφεια των ψυχροπολεµικών αντεγκλήσεων, η επίκληση παραδειγµάτων από τη διεθνή πολιτική πρακτική ενίοτε εµπλουτίζει και την
επιχειρηµατολογία κάθε πλευράς.
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III

Aποτίμηση
Οι αντιδράσεις εντός του Kοινοβουλίου

Ο λόγος του Γιάννη Πασσαλίδη είναι ένα κείµενο αυστηρά οριοθετηµένο στις εκλογικές εξαγγελίες του κόµµατος και αρκετά
µετριοπαθές στις κριτικές του αιχµές απέναντι στις κυβερνητικές
δηλώσεις. Η κύρια στόχευσή του δεν είναι άλλη από το να καθησυχάσει τους πολιτικούς αντιπάλους της Ε∆Α, οι οποίοι, ήδη
από την εποµένη των εκλογών, ανταλλάσσουν διαξιφισµούς για
το ποιος φταίει για την εκλογική έκρηξή της.1 Υπ’ αυτήν την έννοια, αποτελεί ένα πολύ καλά δοµηµένο και σαφές κείµενο. Είναι
ενδεικτικό ότι ο Γ. Πασσαλίδης ανέγνωσε χειρόγραφο κείµενο
«πρᾶγµα τὸ ὁποῖον ἐπροκάλεσεν έντύπωσιν, διότι οὗτος ὡµίλει
µέχρι τοῦδε πάντοτε ἀπὸ στήθους»,2 γεγονός που µαρτυρά, ενδεχοµένως, την ύπαρξη κάποιας συλλογικής προεργασίας για το
περιεχόµενο της οµιλίας. Είναι τέτοιας έντασης το συµβολικό
φορτίο που συνοδεύει το λόγο, που η ίδια η πράξη της αγόρευσης,
στη θεσµική της διάσταση, φέρει ένα αυτονόητο βάρος ανεξάρτητα
από το περιεχόµενό της.
Στην ουσία της η επιχειρηµατολογία του προέδρου της Ε∆Α
κινείται γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται
στην άµεση συγκυρία, όπως αυτή διαµορφώνεται από τις ταραχές
στην Κύπρο και τον τρόπο αντιµετώπισης της σχετικής κρίσης από
πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Ο Γ. Πασσαλίδης επαναλαµβάνει
το πάγιο αίτηµα της άµεσης προσφυγής στο Συµβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ, ενώ αξιοποιεί τις χλιαρές δυτικές αντιδράσεις για να
στραφεί κατά της συµµετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ. Είναι ενδεικτι47
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κό ότι την ηµέρα της οµιλίας ο υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος
Αβέρωφ-Τοσίτσας, απαντά µε επιθετικό τόνο στις αιτιάσεις του Γ.
Πασσαλίδη,3 ενώ την επόµενη µέρα και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, εν όψει της έγκρισης του ψηφίσµατος-καταγγελίας
των γεγονότων στην Κύπρο από την ελληνική Βουλή, κατακρίνει
την ανακοίνωση της Ε∆Α της 11ης Ιουνίου,4 λέγοντας «ἐξεδώσατε
µίαν ἀνακοίνωσιν ὑβριστικὴν διὰ τὴν Ἑλληνικὴν κυβέρνησιν καὶ
ὀφείλοµεν νὰ ἀπαντήσωµεν».5
Ο δεύτερος άξονας είναι ο εξωτερικός προσανατολισµός της χώρας, ο οποίος έχει οικονοµικές και στρατηγικές απολήξεις. Η δικαιολόγηση του αιτήµατος περί “ουδετερότητας” και του “ανοίγµατος” προς τις χώρες του “σοσιαλιστικού µπλοκ” προέρχεται και
από την έως τότε εξέλιξη της Κυπριακής διένεξης.
Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά στην εσωτερική κατάσταση της
χώρας, όπου διατυπώνονται αιτήµατα µεταρρυθµίσεων σε δύο
πεδία: α) στο πεδίο της οικονοµίας, όπου προτάσσεται µια έµµεση, πλην σαφής, πρόταση για ευρεία αναδιανοµή πλούτου που θα
οδηγήσει σε κοινωνικά πιο δίκαια αποτελέσµατα⋅ και β) στο πεδίο
του εκδηµοκρατισµού, ο οποίος σχετίζεται µε την άρση των εµποδίων που είχε επιβάλλει το µετεµφυλιακό κράτος στην ελεύθερη
πολιτική δράση της Αριστεράς.
Όπως ήταν αναµενόµενο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην οµιλία του Γιάννη Πασσαλίδη
αλλά και γενικότερα στους λόγους για τους οποίους η Ε∆Α έλαβε
τη δεύτερη θέση στις εκλογές της 11ης Μαΐου. Ο συναρχηγός του
Κόµµατος των Φιλελευθέρων, Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος
λαµβάνει το λόγο αµέσως µετά τον Γ. Πασσαλίδη, ξεκινά την
οµιλία του αναφερόµενος στις παρατηρήσεις του προέδρου της Ε∆Α.
Για τον Γ. Παπανδρέου βασικό αίτιο της ανόδου της Αριστεράς είναι
η πολιτική των κυβερνήσεων Καραµανλή. Αναφέρει, µάλιστα, δύο
ηθικής φύσεως αίτια –το «Ἀστυνοµικὸν κράτος», που ευθύνεται
48
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για την πολιτική καταπίεση και το «κοµµατικὸν κράτος», που
ευθύνεται για την πολιτική διαφθορά6–, καθώς και µια σειρά από
υλικά αίτια που συµπυκνώνονται στη γενικότερη, κατά τη γνώµη
του, οικονοµική δυσπραγία. Την περίοδο διακυβέρνησης του Κέντρου, σύµφωνα µε τον Γ. Παπανδρέου, «ἡ δύναµις τῆς Ἄκρας
Ἀριστερᾶς παρέµεινε στάσιµος, γύρω ἀπὸ τὸ 10%».7
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως εκπρόσωπος του Λαϊκού
Κόµµατος, παραδέχεται ότι «εἶναι µεγάλαι αἱ µάζαι αἱ ὁποῖαι
δεινοπαθοῦν […] καὶ αἱ µάζαι αὐταὶ διαρκῶς ἀποµακρύνονται
ἀπὸ ἡµᾶς, ἀπ’ ὅλους µας».8 Τρία είναι τα αίτια, κατ’ αυτόν, της
ανόδου της Ε∆Α: η οικονοµική δυσπραγία, ο εκλογικός νόµος και
η «διεθνὴς κατάσταση», µε την έννοια ότι η στάση των συµµάχων
της χώρας στα τεκταινόµενα στην Κύπρο, απονοµιµοποιεί τη ∆ύση
στα µάτια των Ελλήνων πολιτών. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κοινωνικού Κόµµατος –ο δεύτερος εταίρος του συνασπισµού της Ένωσης
Λαϊκών Κοµµάτων–, Στέφανος Στεφανόπουλος, επισηµαίνει ότι η
αύξηση της εκλογικής επιρροής της Ε∆Α είναι «συµπεπυκνωµένη
ἀγανάκτησις καὶ ὑστάτη διαµαρτυρία».9 Στη δική του αντίληψη το
γενικότερο οικονοµικό πρόβληµα εκκινεί από το στρεβλό τρόπο µε
τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι πόροι από το Σχέδιο Μάρσαλ. Τέλος,
για τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, αρχηγό του Κόµµατος Προοδευτικών και έναν από τους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής οµάδας
της ΠΑ∆Ε, η άνοδος της Αριστεράς οφείλεται, µεταξύ άλλων, και
στο γεγονός ότι «εἰς τὴν προηγουµένην Βουλὴν τὸ Κόµµα τῶν
Φιλελευθέρων δὲν ἔκαµε µαχητικὴν ἀντιπολίτευσιν».10

Ο πολιτικός απόηχος
Ἡ χθεσινὴ ἡµέρα τῆς Βουλῆς ἦταν ἡ ἡµέρα τῆς Ε∆Α. Ὁ λευκός της πρόεδρος ἀνέβηκε στὸ βῆµα καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν
ἱστορία τῶν κοινοβουλευτικῶν καὶ λαϊκῶν ἀγώνων ὕψωσε τὴ
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φωνή του ὄχι µόνον µὲ τὴν ἔννοια τῆς ἁπλῆς διαµαρτυρίας,
ἀλλὰ µὲ τὴν ἀξίωσιν νὰ δώσῃ κατεύθυνσιν στὴν ἐθνικὴ πορεία.
Ὡµίλησε ὡς ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Καὶ ἀνεδείχθησαν
καὶ αὐτὸς καὶ ἡ Ε∆Α ἄξιοι τῆς βαρειᾶς εὐθύνης ποὺ τοὺς
ἐµπιστεύθηκε ὁ λαός.11
Με αυτόν τον τρόπο υποδέχτηκε η εφηµερίδα Αὐγὴ την πρώτη
αγόρευση του Γιάννη Πασσαλίδη ως αρχηγού της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης. Είναι σαφές ότι ο λόγος του προέδρου της Ε∆Α
σχολιάστηκε εκτενώς σε µεγάλη µερίδα του Τύπου και ιδιαίτερα η “αξίωση” της Ε∆Α να αναδειχθεί σε υπεύθυνη αξιωµατική
αντιπολίτευση. Οι αντιδράσεις των δεξιών εφηµερίδων είναι, αναµενόµενα, περισσότερο οξείες. Το σχόλιο της Καθηµερινῆς, για
παράδειγµα, είναι µάλλον ειρωνικό και αφορά στην ηλικία του Γ.
Πασσαλίδη –ο πρόεδρος της Ε∆Α το 1958 είναι 78 ετών:
ἡγέτης τῆς Ε∆Α ὁ κ. Πασσαλίδης παλαιὸς βουλευτὴς […]
ἀρχαιότατος ἀφοῦ καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν κάποτε ὑπῆρξε «κοινοβουλευτικός», τώρα, πέραν µίας ἐνδεχόµενης αἴγλης, δὲν
διατηρεῖ πλέον ἄλλο ἀπὸ τὴν ὡραίαν µορφὴν τῆς σεβασµίας
του ἡλικίας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀκούει λαµπρά. Ἀλλὰ οὔτε
βλέπει οὔτε εὔκολα διαβάζει τοὺς λόγους του.12
Η θέση της εφηµερίδας είναι καθαρή ήδη από τις πρώτες ηµέρες
µετά τις εκλογές της 11ης Μαΐου:
καµµία Κυβέρνησις –εἰς τὰς δηµοκρατίας– δὲν ἠµπορεῖ νὰ
ἀποδώσῃ ἔργον σπουδαῖον, ἐὰν δὲν ἔχῃ ἀπέναντί της ἐθνικόφρονα Ἀντιπολίτευσιν.13
Στις εφηµερίδες µε πιο έντονο αντικοµµουνιστικό προσανατολισµό, η οµιλία περιγράφεται ως µία πρόκληση, ενώ αµφισβητούνται οι διακηρυσσόµενες προθέσεις της Ε∆Α περί άσκησης εθνικής
πολιτικής:
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ὁ λόγος τοῦ κ. Ι. Πασσαλίδη τοὺς ἔδειξεν [στους εκλογείς της
Ε∆Α] ὅτι δὲν ἐψήφισαν ἕνα ἑλληνικὸν κόµµα ἀλλὰ ἔστειλαν
εἰς τὴν Βουλὴν µίαν ἰσχυρὰν πέµπτην φάλαγγα τῆς Ἀλβανίας,
τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Ρωσίας. Ὁ «ἀρχηγὸς» τῆς Ε∆Α δὲν
ὡµίλησεν ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ὡς πληρεξούσιος συνήγορος τῶν χωρῶν τοῦ σιδηροῦ παραπετάσµατος.14
Στην πραγµατικότητα η Ε∆Α, σύµφωνα µε αυτές τις ερµηνείες,
υλοποιεί τη στρατηγική του ΚΚΕ:
ἤρκεσε ἡ χθεσινὴ συνεδρίασις διὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ ἡ κοµµουνιστικὴ συνωµοσία κατὰ τοῦ ἔθνους, ἡ ὁποία, χρησιµοποιοῦσα
τὴν Ε∆Α, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιφέρῃ διείσδυσιν καὶ ἐπικράτησιν τοῦ
κοµµουνισµοῦ εἰς τὴν χώραν. Οὕτω πράγµατι ὁ πρόεδρος τῆς
Ε∆Α κ. Πασσαλίδης λαβῶν πρῶτος τὸν λόγον ἐζήτησεν ἰταµῶς… ὅπως νοµιµοποιηθῇ τὸ ΚΚΕ.15
Η στάση των κεντρώων εφηµερίδων είναι επαµφοτερίζουσα και,
ενώ αναγνωρίζεται η µετριοπαθής στροφή του προέδρου της Ε∆Α,
εν τέλει προσδιορίζεται ως ένα πολιτικό τέχνασµα που καλύπτει τους πραγµατικούς σκοπούς του κόµµατος –«ἡ τακτικὴ τῆς
ἀρσακειάδος», όπως αναφέρει η Ἀθηναϊκή.16 Για παράδειγµα, το
Βῆµα, χαρακτηριστικά, επισηµαίνει ότι:
ὁ κ. Πασσαλίδης ὑπῆρξεν οἷος ἀκριβῶς ἀνεµένετο: ἕνας προσεκτικὸς καὶ περίτεχνος προπαγανδιστὴς τῶν γνωρίµων καὶ
χιλιοειπωµένων συνθηµάτων τῆς Ε∆Α. [...] ἡ παράταξις τῆς
ὁποίας ἡγεῖται ἀκολουθεῖ, ὡς πρὸς τὸν σκληρό της πυρῆνα,
πολιτικὴν πλήρους ὑποταγῆς εἰς τὴν Μόσχαν.17
Κατ’ αντιστοιχία και το Ἔθνος στην ίδια λογική διαπιστώνει ότι:
ἡ Ε∆Α, διὰ τῆς χθεσινῆς ἀγορεύσεως τοῦ κ. Πασσαλίδη ἔθεσε
κατὰ τρόπον ὠµὸν τὰς ἐπιδιώξεις της –αἱ ὁποῖαι εἶναι γνωσταὶ
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ἀπὸ τὴν δράσιν καὶ τοὺς ἀγῶνας τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς– ὅπως ἡ
Ἑλλὰς προσδεθῇ εἰς τὸ ἅρµα τοὺ ἀνατολικοῦ συνασπισµού.18
Από την άλλη πλευρά, ο συνεργάτης του Βήµατος Ευθύµιος
Τζαµουράνης αναγνωρίζει ότι:
ἡ κριτική του ἦτο ἀπηλλαγµένη τῆς ὀξύτητος ποὺ ἐπεδείκνυε
ὁ ἴδιος ὁ κ. Πασσαλίδης καὶ τῆς παλιᾶς τυποποιηµένης κοµµουνιστικῆς φρασεολογίας,19
ενώ τα Νέα παρατηρούν ότι:
ἀπὸ ὡρισµένας πλευρὰς ἡ κριτικὴ τὴν ὁποίαν ἤσκησεν ὁ κ. Πασσαλίδης, µολονότι οὐδόλως ἀπεµακρύνετο τῶν βασικῶν ἀπόψεων τοῦ κόµµατός του, ἐν τοῦτοις ὑπῆρξε µετριοπαθεστέρα τῆς
κριτικῆς τὴν ὁποία ἤσκησεν τὸ κόµµα τῶν Φιλελευθέρων.20
Συµπερασµατικά, ο απόηχος του ιστορικού λόγου του Γιάννη Πασσαλίδη είναι αναµενόµενος στο πλαίσιο του γενικότερου κλίµατος
της εποχής. Η νίκη της Ε∆Α, ανεξάρτητα από το µετριοπαθές ύφος
του αρχηγού της, αποκαλύπτει τα όρια αντοχής της µετεµφυλιακής
πολιτικής διευθέτησης. Η ενδιάµεση όξυνση της «αντικοµµουνιστικής ψύχωσης»,21 µε την επανάκαµψη των κατασταλτικών µέτρων
κατά της Αριστεράς έως και τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961,22
καταδεικνύει την αδυναµία του ελληνικού πολιτικού συστήµατος να
ανταποκριθεί σε ένα, έστω και πρώιµο, αίτηµα εθνικής συµφιλίωσης. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο κοµµατικού ανταγωνισµού,
διαφοροποίηση ανάµεσα στις δεξιές και στις κεντρώες πολιτικές
δυνάµεις ουσιαστικά µπορεί να εκληφθεί ως η αφετηρία για την
αναδιάρθρωση του κοµµατικού συστήµατος (τέλος πολυκοµµατισµού), πού εγκαινιάζεται µε την ίδρυση της Ένωσης Κέντρου
(Σεπτέµβριος 1961) και επισφραγίζεται µε τις εκλογές του 1961.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις), από τη µία πλευρά, αποδίδει
την ενίσχυση της Ε∆Α στο πείραµα της ∆ηµοκρατικής Ένωσης –εκλογικός
συνασπισµός στον οποίο συνυπήρξε η Ε∆Α µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων– στις εκλογές του 1956, το οποίο νοµιµοποίησε την Ε∆Α ως µία
αποδεκτή αντιπολιτευτική δύναµη. Το Κόµµα των Φιλελευθέρων, από την
άλλη πλευρά, δίνει έµφαση στα οικονοµικά, κυρίως, αποτελέσµατα των
πολιτικών των κυβερνήσεων Καραµανλή, θεωρώντας ότι η δυσαρέσκεια
προσανατολίστηκε προς την Ε∆Α, βλ. Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική µετά τον Εµφύλιο πόλεµο: κοινοβουλευτισµός και δικτατορία (Αθήνα
2008), 203-204. Αξίζει να σηµειωθεί ότι προεκλογικά µερίδα του κεντρώου
Τύπου είχε κατηγορήσει –καθ’ υπερβολήν– την ΕΡΕ ότι χρησιµοποιεί την
Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) για να κατευθύνει ψήφους από το
Κόµµα των Φιλελευθέρων προς την Ε∆Α ότι και επιτρέπει εκουσίως τον
επαναπατρισµό αριστερών προσφύγων για ψηφοθηρικούς λόγους. Βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισµός: το ριζοσπαστικό ρεύµα,
1932-1979 (Αθήνα 2010), 383, 397-398. Ειδικά η Ελευθερία δηµοσιεύει
τέσσερις µέρες πριν από τις εκλογές κατάλογο µε ονόµατα «συµµοριτῶν
καὶ πρακτόρων τῶν Βουλγάρων» τους οποίους «ἐπαναπάτρισε», σύµφωνα
µε την εφηµερίδα, ο υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµήτριος Μακρής, στην εκλογική του περιφέρεια (Καστοριάς-Φλωρίνης), εφ. Ελευθερία, 7 Μαΐου 1958.
Ωστόσο, µετά τις εκλογές, οι κρίσεις εφηµερίδων και στελεχών γίνονται πιο
ψύχραιµες και στοχευµένες στα ουσιαστικά αίτια της εκλογικής αποτυχίας
του Κόµµατος των Φιλελευθέρων. Για αυτό το θέµα, βλ. και παρακάτω
τα σχόλια για την οµιλία του Γεώργιου Παπανδρέου.
2. Εφ. Ελευθερία, 12 Ιουνίου 1958.
3. «Θέλω νὰ βεβαιώσω τὸν κύριον Πασσαλίδην, ὁ ὁποῖος τόσον συνεκινήθη ἀπὸ αὐτὰς τὰς σφαγάς, ὅτι συνεκινήθηµεν καὶ ἡµεῖς βαθύτατα, ὅπως
συνεκινήθηµεν καὶ ὅταν ἐσφάζοντο χιλιάδες Ἑλλήνων ἀπὸ συµµορίτας ἢ
ἀπὸ ἄλλους διώκτας τοῦ Ἑλληνισµοῦ», Εφηµερίς των Συζητήσεων της
Βουλής, Συνεδρίαση 3, 11 Ιουνίου 1958, 24.
4. Εφ. Αυγή, 11 Ιουνίου 1958.
5. Εφηµερίς των Συζητήσεων (σηµ. ΙΙΙ.3), 49.
6. Εφηµερίς των Συζητήσεων (σηµ. ΙΙΙ.3), 20.
7. Εφηµερίς των Συζητήσεων (σηµ. ΙΙΙ.3), 20.
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