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11.4.1946: Ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΤΗΝ
ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ∆IΕΚ∆IΚΗΣΕI ΚΑI ΠΑΛI ΤΗ ∆ΗΜΑΡΧIΑ ΤΗΣ
ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑIΟΥ ΤΟΥ 1946
Τo 1945, µετά τα απαvωτά κτυπήµατα πoυ δεχόταv
o Αξovας Χίτλερ-Μoυσoλίvι- Iαπωvίας, άρχισε vα
ξεκαθαρίζει ότι τo τέλoς τoυ ∆ευτέρoυ Παγκoσµίoυ
Πoλέµoυ δεv θα καθυστερoύσε.
Η Ελλάδα είχε ήδη απελευθερωθεί αλλά ξέσπασε
τo σαράκι τoυ εµφυλίoυ και oι Κύπριoι διασπάστηκαv
για µια φoρά και µάλιστα πoλύ άσχηµα τασσόµεvoι oι
µέv µε τoυς Κoµµoυvιστές τoυ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και oι άλλoι
µε τoυς Εθvικιστές της χώρας.
Μέσα σ' αυτό τo κλίµα τo Μάϊo τoυ 1946 έληγε στo
vη σί και η τρίχρovη θητεία τωv δηµoτικώv
συµβoυλίωv πoυ είχαv εκλεγεί τo 1943 και άρχισαv oι
διεργασίες για τηv επόµεvη αvαµέτρηση.
Τo ΑΚΕΛ κατόρθωσε vα ξεπεράσει τηv κρίση από
τηv παύση και απoµάκρυvση τoυ πρώτoυ Γεvικoύ τoυ
Γραµµατέα, τoυ Πλoυτή Σέρβα και ριχvόταv και πάλι
στη µάχη στωv εκλoγώv υπό τηv ηγεσία τoυ Φιφή
Iωάvvoυ, τoυ vέoυ Γεvικoύ τoυ Γραµµατέα, µε στόχo vα
αλώσει τov πρώτo δήµo της Κύπρoυ πoυ κατείχε o
Θεµιστoκλής ∆έρβης, o oπoίoς επέµεvε vα παραµέvει
σε έvα πόστo από τo 1929.
Στις εκλoγές αυτές τo ΑΚΕΛ µπήκε δυvαµικά από
τηv αρχή από τις 24 Iαvoυαρίoυ 1946.
Τηv ηµέρα αυτή µε µια αvακoίvωση πoυ
δηµoσιεύθηκε
στov
"
Αvεξάρτητo"-όργαvo
τoυ
Κόµµατoς, καθόριζε τη στάση τoυ έvαvτι τωv εκλoγώv.
Στηv αvακoίvωση τoυ τo ΑΚΕΛ καλoύσε τoυς
oπαδoύς τoυ vα υπoστηρίξoυv συvδυασµoύς εθvικής
εvότητας και vα αvεβάσoυv στα δηµαρχιακά αξιώµατα
αvθρώπoυς πoυ απέδειξαv τov πατριωτισµό τoυς και
πoυ ήταv έτoιµα vα πρoωθήσoυv τηv υπόθεση "της
εθvικής λευτεριάς τoυ λαoύ µας":
"Η Ολoµέλεια της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ
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σε συvεδρίαση της τηv 19η Iαvoυαρίoυ 1946 πήρε τηv
ακόλoυθη απόφαση αvαφoρικά µε τις πρoσεχείς
δηµoτικές εκλoγές:
Τo Κόµµα µας, πoυ από καιρό αγvωvίστηκε και
εξακoλoυθεί vα αγωvίζεται για τηv εθvική εvότητα
στov τόπo µας, σα βασική πρoϋπόθεση για τηv
απoτελεσµατικώτερη διεξαγωγή τoυ εθvικoύ µας
αγώvα, απoφάσισε όπως συµµετάσχει στες πρoσεχείς
δηµoτικές εκλoγές, καταβάλλovτας όλες τoυ τις
πρoσπάθειες vα συvεργασθεί µε κάθε τίµιo πατριώτη
πoυ στo παρελθόv τάχθηκε αvεπιφύλακτα υπέρ της
εvoπoιήσεως της εθvικoαπελευθερωτικής πρoσπαθείας
και τoυ συvτovισµoύ τoυ ασγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Τo ΑΚΕΛ καλεί oλόκληρo τov εργαζόµεvo λαό τωv
πόλεωv και κωµoπόλεωv της Νήσoυ vα υπoστηρίξει µε
φαvατισµό τoυς συvδυασµoύς εθvικής εvότητoς,
µετατρέπovτας έτσι τις πρoσεχείς δηµoτικές εκλoγές
σε πραγµατικό εθvικό δηµoψήφισµα και δίvovτας τη
δηµoτική εξoυσία στα πρόσωπα εκείvα πoυ µε έργα ως
σήµερα απέδειξαv τov πατριωτισµό τoυς και πoυ είvαι
έτoιµα vα πρoωθήσoυv µε τov καλύτερo τρόπo τηv
υπόθεση της εθvικής λευτεριάς τoυ λαoύ µας.
Εµπρός για vα καταστήσoυµε τα δηµαρχεία µας
κέvτρα πρoώθησης και περαιτέρω µαζικoπoίησης τoυ
εθvικoύ µας αγώvα.
Ολoι για vα γίvoυv όλα τα δηµαρχεία µας
κέvτρα λαϊκής δηµoκρατικής αvτιµετώπισης τωv
oικovoµικώv πρoβληµάτωv τoυ λαoύ και ιδιαίτερα της
ψτωχoλoγιάς τωv πόλεωv και κωµoπόλεωv της Νήσoυ".
Η ∆εξιά κιvητoπoιήθηκε πoλύ αργότερα µια και
oι εκλoγές θα διεξάγovταv µέσα στo Μάϊo.
Ετσι άρχισε πρoκαταρκτικές εvέργειες, αλλά
πάvτoτε µε επίκεvτρo τη Λευκωσία, όπoυ o
Θεµιστoκλής ∆έρβης θα κατερχόταv και πάλι ως
υπoψήφιoς τoπυ ΚΕΚ και ευρύτερα της ∆εξιάς.
Οι εκλoγές τoυ 1946 έµoιαζαv µε επαvάληψη
εκείvωv τoυ 1943. Υπoψήφιoς της ∆εξιάς θα ήταv o
Θεµιστoκλής ∆έρβης και της Αριστεράς o Iωάvvης
Κληρίδης.
Η vίκη τoυ ∆έρβη στις εκλoγές τoυ 1943 και η
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παραµovή τoυ για τόσα χρόvια στo δηµαρχειακό αξίωµα
της Λευκωσίας δηµιoύργησε γύρω τoυ έvα σoβαρό
κατεστηµέvo και η πρoηγoύµεvη τoυ vίκη εvαvτίov τoυ
Iωάvvη Κληρίδη και της Αριστεράς τoυ εγγυάτo άvετη
vίκη.
Ο Iωάvvης Κληρίδης αvακoίvωσε τηv απόφαση
τoυ vα κατέλθει στις εκλoγές στις 11 Απριλίoυ 1946
µε µια µακρά αvακoίvωση πρoς τo λαό της πρωτεύoυσας
στηv oπoία εξυµvoύσε τηv απόφαση τoυ ΑΚΕΛ και
επέκριvε τo Κυπριακό Εθvικό Κόµµα (ΚΕΚ), τoυ oπoίoυ
Γεvικός Γραµµατέας ήταv o Θεµιστoκλής ∆έρβης.
Εvέκριvε επίσης τηv πρoσπάθεια τoυ Κόµµατoς
τoυ ∆έρβη vα χαρακτηρίζει τoυς αριστερoύς ως
"άθεoυς" και "Εθvικoύς λεπρoύς" και υπoστήριζε τηv
εvότητα πoυ ήταv και η γραµµή oτυ ΑΚΕΛ.
Παράλληλα o Κληρίδης αvακoίvωσε ότι θα είχε
τηv υπoστήριξη τωv λαϊκώv oργαvώσεωv δηλαδή τωv
oργαvώσεωv της Αριστεράς κυρίως και πρόσθεσε ότι
πρόθεση τoυ ήταv vα γεφυρώσει τo υφιστάµεvo
κoιvωvικό χάσµα:
" Συvδηµόται,
Αvακoίvωσα ήδη ότι απεφάσισα vα ηγηθώ κατά
τας πρoσεχείς δηµoτικάς εκλoγάς συvδυασµoύ µε
βασικόv πρόγραµµα τηv εvιαίαv δράσιv εv τη
επιδιώξει της εθvικής απoκαταστάσεως της πατρίδoς
µας.
Εις τηv απόφαση ταύτηv κατέληξα όχι διότι
επιδιώκω τo δηµoτικόv αξίωµα από αρχoµαvίαv από
πρoσωπικά πάθη ή διότι θέλω vα πρoβάλω ως
"Εργατoπατέρας". Καvέvας τίµιoς συµπoλίτης δεv
δύvαται vα πιστεύση εις όσα σχετικά ήρχισαv vα
κυκλoφoρoύv εις πoλυγραφηµέvας πρoκηρύξεις κατά
µεταµεσovυκτίoυς ώρας όµιλoς λαθρoβίωv εvός
αγvώστoυ εις όλoυς µας ∆ηµoκρατικoύ Σoσιαλιστικoύ
Κόµµατoς.
Εχω πλήρη συvαίσθησιv της υπoχρεώσεως τηv
oπoία κάθε πoλίτης πρέπει vα έχη. Να θέτη τo
δηµόσιov συµφέρov υπεράvω τoυ εαυτoύ τoυ. Και εις
τηv πρoκειµέvηv περίπτωσιv τo δηµόσιov συµφέρov
µoυ
επιβάλλει
vα
αvτιµετωπίσω,
ηγoύµεvoς
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συvδυασµoύ εις τας πρoσεχείς εκλoγάς, µίαv
κατάστασιv επιβλαβώς επικίvδυvov εις τηv εθvικήv
και κoιvωvικήv µας ζωήv.
Θα επληρoφoρήθητε ήδη ότι και πριv απoφασίσω
και µετά τηv απόφασιv µoυ, επεδίωξα όπως άλλoς ή
άλλoι πoλίται εµφoρoύµεvoι από τηv ιδέαv ότι η
συvεvvόησις και η συvεργασία τωv τάξεωv πρoς
εvιαίαv εθvικήv και κoιvωvικήv δράσιv επιβάλλεται,
αvαλάβoυv τηv ηγεσίαv και εδήλωσα ότι είµαι
πρόθυµoς vα τηv αφήσω εις άλλov. Αυτό µπoρεί vα
είvαι διά κάθε καλόπιστov πειστική απόδειξις ότι
δεv ήχθηv εις τηv απόφασιv µoυ από πρoσωπικήv
φιλoδoξίαv.
Μίσoς πρoς πρόσωπα δεv τρέφω. Μισώ όµως
θαvάσιµα εθvoκτόvoυς καταστάσεις. Μία από τας
καταστάσεις αυτάς είvαι τo ταξικόv χάσµα στo oπoίov
αvτί vα καταβληθή πρoσπάθεια vα γεφυρωθή, αvτιθέτως
ωθείται
πρoς
διεύρυvσιv
απo
ιδιoτελείς
υπoλoγισµoύς πρoς κoιµµατικήv επικράτησιv χάριv
πρoσωπικώv φιλoδoξιώv.
Θα συµφωvήτε µαζί µoυ ότι η κoιvωvία δεv
πρέπει vα είvαι µια ζoύγκλα εις τηv oπoίαv τo
δυvατώτερov θηρίov κατασπαράσσει τo µικρότερov. Η
κoιvωvική
ζώη
απαιτεί
αλληλoβoήθειαv
και
αλληλεγγύηv. Ο καθέvας µέσα εις τηv κoιvωvίαv έχει
τηv αvάγκηv της εργασίας τoυ αλλoυ. Η κoιvωvική
µηχαvή δεv µπoρεί vα λειτoυργήση καvovικά µε
αλληλoφάγωµα. Αυτό τo αλληλoφάγωµα εξακoλoυθεί vα
υπoδαυλίζεται. Γιατί; ∆ιά σκoπoύς κoµµατικής
επικρατήσεως. Από τηv εργατικήv τάξιv εσχηµατίσθη
έvα κόµµα διά vα πρoστατεύση τo συµφέρovτά της.
Είvαι καθήκov µας vα συvεvvoηθώµεv µαζί της και vα
τηv βoηθήσωµεv vα πρoσατευθή διότι τηv χρειαζόµεθα.
Και ό,τι έvας χρειάζεται δεv πρoσπαθεί vα
καταστρέψη. Αv είvαι συvετός πρoσπαθεί vα τo
διoρθώση.
Αvτί τoύτoυ τί έγιvε; Μία oµάς από τηv αστικήv
τάξιv συvεπήχθη εις έvα άλλo κόµµα. Γιατί τo έκαµε;
Τo έκαµε διά vα πρoστατεύση τα συµφέρovτα της
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αστικής τάξεως απέvαvτι της εργατικής. Ητo
δικαίωµµά της vα τo κάµη και θα ήτo τίµιov αv τo
έκαµvε δι' αυτόv τov σκoπόv. Και θα ήτo αξιέπαιvoς
µάλιστα
αv
επιεδίωκε
αλληλoκαταvόησιv
και
συvεvvόησιv.
Αvτί τoύτoυ, όµως, εξεµεταλλεύθη τηv εθvικήv
ιδέαv. Επεδίωξε vα µovoπωλήση πατρίδα, θρησκείαv
και oικoγέvειαv. Είvαι φαvερόv ότι δεv συvεπήχθη
εις κόµµα διά vα πρoστατεύση απλώς τα συµφέρovτα
της αστικής τάξεως. Συvεπήχθη εις κόµµα διά vα
εξασφαλίση απλώς δηµόσια αξιώµατα. Σ' αυτό ακριβώς
oφείλεται η υπ' αυτoύ µovoπώλησις τoυ πατριωτισµoύ,
της θρησκείας και της oικoγεvειακής τιµής.
Τo απoτέλεσµα της τoιαύτης τακτικής είvαι
φαvερόv. Απέκλεισε και εξακoλoυθεί vα απoκλείη
συvεvvόησιv και εvιαίαv δράσιv τόσov εις τov
εθvικόv αγώvα, όσov και εις τα κoιvωvικά και
πoλιτικά µας πρoβλήµατα. Η θέσις της είvαι: Οι
αvήκovτες εις τας λαϊκάς oργαvώσεις τας oπoίας
καθoδηγεί τo αvτίθετov κόµµα είvαι εθvικoί λεπρoί,
άθεoι, στερoύvται oικoγεvειακής συvειδήσεως. ∆εv
επιτρέπεται vα συvεργασθoύµεv µαζί τoυς. Πρέπει vα
εξovτωθoύv.
Ακράδαvτα πιστεύω ότι τoιαύτη πoλιτική εκτός
τoυ ότι δεv είvαι ειλικριvής και τίµια, είvαι
ταυτoχρόvως ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ, ιδίως εις τηv κρίσιµov
αυτήv περίoδov της ιστoρίας µας. Από έτoυς και
πλέov, τόσov o Εθvάρχης όσov και άλλoι πoλίται
καταβάλλoµεv πρoσπαθείας ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣIΝ ΚΑI
ΕΝIΑIΑΝ ∆ΡΑΣIΝ τoυλάχιστov επί τoυ εθvικoύ πεδίoυ.
Ολαι όµως αι πρoσπάθειαι πρoσέκρoυσαv εις ΤΟ
ΕΘΝIΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛIΟΝ ΚΑI ΕΝΑΥΑΓΗΣΑΝ.
Εκ µέρoυς τoυ κόµµατoς της εργατικής τάξεως
διεκηρύχθη επαvειληµµέvως και εξακoλoυθεί vα
διακηρύττεται
η
ειλικριvής
επιθυµία
πρoς
συvεργασίαv επί τoυ εθvικoύ πεδίoυ και η
πειθαρχηµέvη υπoστήριξις τoυ εθvικoύ αγώvoς χωρίς
κάv αξίωσιv αvτιπρoσωπεύσεως της εργατικής
παρατάξεως εις τα στελέχη τoυ αγώvoς. Η πρoσφoρά δεv
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έγιvε δεκτή. Είvαι φαvερόv ότι η απoδoχή της
ΠΡΟΣΚΡΟΥΕI ΕIΣ ΤΟ ΕΘΝIΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛIΟΝ, ΤΟ ΟΠΟIΟΝ
ΧΡΕIΑΖΕΤΑI ΩΣ ΚΥΡIΟΝ ΒΑΘΡΟΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.
Η αvτιµετώπισις αυτής της εθvoκτόvoυ
καταστάσεως µoυ επιβάλλει vα ηγηθώ συvδυασµoύ
εθvικής εvότητoς κατά τας πρoσεχείς δηµoτικάς
εκλoγάς. ∆εv αvήκω εις κόµµα. ΑΝΗΚΩ ΕIΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡI∆Α
ΚΑI ΕIΣ ΤΗΝ ΚΟIΝΩΝIΑΝ. ∆εv είvαι δι' εµέ θυσία
πρoσωπικής φιλoδoξίας vα παραχωρήσω τηv ηγεσίαv
εις άλλov ή vα βoηθήσω άλλov ή άλλoυς vα καταλάβoυv
τo δηµoτικόv αξίωµα. Τoιαύτηv φιλoδoξίαv δεv έχω.
∆ι' εµέ είvαι ΘΥΣIΑ vα ζητήσω vα γίvω ∆ήµαρχoς της
πόλεως. Και εις τηv θυσίαv αυτήv υπoβάλλoµαι διότι
τηv απαιτεί τo εθvικόv και κoιvωvικόv συµφέρov
Αι λαϊκαί oργαvώσεις πρoσεφέρθησαv vα
υπoστηρίξoυv τov συvδυασµόv µoυ. ∆εv εζήτησα τηv
υπoστήριξιv τωv. Τηv πρoσέφεραv διότι έχoυv
πεπoίθησιv εις τας εθvικάς πoλιτικάς και
κoιvωvικάς µoυ αvτιλήψεις. Είµαι βέβαιoς ότι και η
αστική τάξις µε περιβάλλει γεvικώς µε τηv ιδίαv
εµπιστoσύvηv και θέλω vα πιστεύω ότι αυτήv τηv
φoράv δεv θα παραπλαvηθή, όπως πoλλoί φίλoι µoυ
επίστευσαv εις τας τελευταίας δηµoτικάς εκλoγάς,
ότι εις χείρας µoυ κιvδυvεύει... η περιoυσία τωv ή θα
στρατoλoγηθoύv τα παιδιά τωv.
Η ΚΥΡIΑ ΠΡΟΘΕΣIΣ ΜΟΥ ΕIΝΑI ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΩ ΤΟ
ΥΦIΣΤΑΜΕΝΟΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΝ ΚΟIΝΩΝIΚΟΝ ΧΑΣΜΑ και vα
επιδιώξω ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣIΝ ΚΑI ΣΥΕΡΓΑΣIΑΝ ΕΠI ΤΟΥ
ΕΘΝIΚΟΥ ΚΟIΝΩΝIΚΟΥ ΠΕ∆IΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟIΝΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
Επί της γραµµής αυτής voµίζω ότι δικαιoύµαι
vα ζητήσω τηv υπoστήριξιv σας, και είµαι βέβαιoς ότι
θα τηv έχω.
Εv Λευκωσία τη 11 4 1946
IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ
(Μεταγλώττιση)
" Συvδηµότες,
Αvακoίvωσα ήδη ότι απoφάσισα vα ηγηθώ κατά
τις πρoσεχείς δηµoτικές εκλoγές συvδυασµoύ µε
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βασικό πρόγραµµα τηv εvιαία δράση στηv επιδίωξη της
εθvικής απoκατάστασης της πατρίδας µας.
Στηv απόφαση αυτή κατέληξα όχι διότι
επιδιώκω τo δηµoτικό αξίωµα από αρχoµαvία από
πρoσωπικά πάθη ή διότι θέλω vα πρoβάλω ως
"Εργατoπατέρας". Καvέvας τίµιoς συµπoλίτης δεv
µπoρεί vα πιστεύσει σε όσα σχετικά άρχισαv vα
κυκλoφoρoύv σε πoλυγραφηµέvες πρoκηρύξεις κατά
µεταµεσovύκτιες ώρες όµιλoς λαθρoβίωv εvός
αγvώστoυ σε όλoυς µας ∆ηµoκρατικoύ Σoσιαλιστικoύ
κόµµατoς.
Εχω πλήρη συvαίσθηση της υπoχρέωσης τηv oπoία
κάθε πoλίτης πρέπει vα έχει. Να θέτει τo δηµόσιo
συµφέρo υπεράvω τoυ εαυτoύ τoυ. Και στηv πρoκειµέvη
περίπτωση τo δηµόσιo συµφέρo µoυ επιβάλλει vα
αvτιµετωπίσω, ηγoύµεvoς συvδυασµoύ στις πρoσεχείς
εκλoγές, µια κατάσταση επιβλαβώς επικίvδυvη στηv
εθvική και κoιvωvική µας ζωή.
Θα έχετε πληρoφoρηθεί ήδη ότι και πριv
απoφασίσω και µετά τηv απόφαση µoυ, επεδίωξα όπως
άλλoς ή άλλoι πoλίτες εµφoρoύµεvoι από τηv ιδέα ότι
η συvεvvόηση και η συvεργασία τωv τάξεωv πρoς
εvιαία εθvική και κoιvωvική δράση επιβάλλεται,
αvαλάβoυv τηv ηγεσία και δήλωσα ότι είµαι πρόθυµoς
vα τηv αφήσω σε άλλo. Αυτό µπoρεί vα είvαι για κάθε
καλόπιστo πειστική απόδειξη ότι δεv oδηγήθηκα στηv
απόφαση µoυ από πρoσωπική φιλoδoξία.
Μίσoς πρoς πρόσωπα δεv τρέφω. Μισώ όµως
θαvάσιµα εθvoκτόvες καταστάσεις. Μια από τις
καταστάσεις αυτές είvαι τo ταξικό χάσµα στo oπoίo
αvτί vα καταβληθεί πρoσπάθεια vα γεφυρωθεί,
αvτίθετα ωθείται πρoς διεύρυvση απo ιδιoτελείς
υπoλoγισµoύς πρoς κoιµµατική επικράτηση για χάρη
πρoσωπικώv φιλoδoξιώv.
Θα συµφωvήτε µαζί µoυ ότι η κoιvωvία δεv
πρέπει vα είvαι µια ζoύγκλα στηv oπoίv τo
δυvατότερo θηρίo κατασπαράσσει τo µικρότερo. Η
κoιvωvική
ζώη
απαιτεί
αλληλoβoήθεια
και
αλληλεγγύη. Ο καθέvας µέσα στηv κoιvωvία έχει τηv
αvάγκη της εργασίας τoυ αλλoυ. Η κoιvωvική µηχαvή
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δεv
µπoρεί
vα
λειτoυργήσει
καvovικά
µε
αλληλoφάγωµα. Αυτό τo αλληλoφάγωµα εξακoλoυθεί vα
υπoδαυλίζεται. Γιατί; Για σκoπoύς κoµµατικής
επικράτησης. Από τηv εργατική τάξη σχηµατίσθηκε έvα
κόµµα για vα πρoστατεύσει τα συµφέρovτά της. Είvαι
καθήκo µας vα συvεvvoηθoύµε µαζί της και vα τηv
βoηθήσoυµε vα πρoσατευθεί διότι τηv χρειαζόµεθα.
Και ό,τι έvας χρειάζεται δεv πρoσπαθεί vα
καταστρέψει. Αv είvαι συvετός πρoσπαθεί vα τo
διoρθώσει.
Αvτί αυτoύ τί έγιvε; Μία oµάς από τηv αστικήv
τάξιv συvεπήχθη εις έvα άλλo κόµµα. Γιατί τo έκαµε;
Τo έκαµε για vα πρoστατεύσει τα συµφέρovτα της
αστικής τάξης απέvαvτι στηv εργατική. Ηταv δικαίωµά
της vα τo κάµει και θα ήταv τίµιo αv τo έκαµvε γι'
αυτό τo σκoπό. Και θα ήταv αξιέπαιvoς µάλιστα αv
επιδίωκε αλληλoκαταvόηση και συvεvvόηση.
Αvτί αυτoύ, όµως, εκµεταλλεύθηκε τηv εθvική
ιδέα. Επιδίωξε vα µovoπωλήσει πατρίδα, θρησκεία και
oικoγέvεια. Είvαι φαvερόv ότι δεv συvεπήχθη σε
κόµµα για vα πρoστατεύσει απλώς τα συµφέρovτα της
αστικής τάξης. Συvεπήχθη σε κόµµα για vα
εξασφαλίσει απλώς δηµόσια αξιώµατα. Σ' αυτό ακριβώς
oφείλεται η µovoπώληση από αυτόv τoυ πατριωτισµoύ,
της θρησκείας και της oικoγεvειακής τιµής.
Τo απoτέλεσµα της τέτoιας τακτικής είvαι
φαvερό. Απέκλεισε και εξακoλoυθεί vα απoκλείει
συvεvvόηση και εvιαία δράση τόσo στov εθvικό αγώvα,
όσo και στα κoιvωvικά και πoλιτικά µας πρoβλήµατα. Η
θέση της είvαι: Οι αvήκovτες στις λαϊκές oργαvώσεις
τις oπoίες καθoδηγεί τo αvτίθετo κόµµα είvαι
εθvικoί λεπρoί, άθεoι, στερoύvται oικoγεvειακής
συvείδησης. ∆εv επιτρέπεται vα συvεργασθoύµε µαζί
τoυς. Πρέπει vα εξovτωθoύv.
Πιστεύω ακράδαvτα ότι τέτoια πoλιτική εκτός
τoυ ότι δεv είvαι ειλικριvής και τίµια, είvαι
ταυτόχρovα ΕΘΝΟΚΤΟΝΑ, ιδιαίτερα στηv κρίσιµη αυτή
περίoδo της ιστoρίας µας. Από έτoυς και πλέov, τόσo o
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Εθvάρχης όσo και άλλoι πoλίτες καταβάλλoυµε
πρoσπάθειες ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΚΑI ΕΝIΑIΑ ∆ΡΑΣΗ
τoυλάχιστov στo εθvικό πεδίo. Ολες όµως oι
πρoσπάθειες πρoσέκρoυσαv ΣΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛIΟ ΚΑI
ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ.
Εκ µέρoυς τoυ κόµµατoς της εργατικής τάξης
διακηρύχθηκε επαvειληµµέvα και εξακoλoυθεί vα
διακηρύσσεται
η
ειλικριvής
επιθυµία
πρoς
συvεργασία στo εθvικό πεδίo και η πειθαρχηµέvη
υπoστήριξη τoυ εθvικoύ αγώvα χωρίς κάv αξίωση
αvτιπρσώπευσης της εργατικής παράταξης στα στελέχη
τoυ αγώvα. Η πρoσφoρά δεv έγιvε δεκτή. Είvαι φαvερό
ότι η απoδoχή της ΠΡΟΣΚΡΟΥΕI ΣΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛIΟ,
ΤΟ ΟΠΟIΟ ΧΡΕIΑΖΕΤΑI ΩΣ ΚΥΡIΟ ΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤIΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ.
Η
αvτιµετώπιση
αυτής
της
εθvoκτόvoυ
κατάστασης µoυ επιβάλλει vα ηγηθώ συvδυασµoύ
εθvικής εvότητας κατά τις πρoσεχείς δηµoτικές
εκλoγές. ∆εv αvήκω σε κόµµα. ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡI∆Α ΚΑI
ΣΤΗΝ ΚΟIΝΩΝIΑ. ∆εv είvαι για µέvα θυσία πρoσωπικής
φιλoδoξίας vα παραχωρήσω τηv ηγεσία σε άλλo ή vα
βoηθήσω άλλo ή άλλoυς vα καταλάβoυv τo δηµoτικό
αξίωµα. Τέτoια φιλoδoξία δεv έχω. Για µέvα είvαι
ΘΥΣIΑ vα ζητήσω vα γίvω ∆ήµαρχoς της πόλης. Και στη
θυσία αυτή υπoβάλλoµαι διότι τηv απαιτεί τo εθvικό
και κoιvωvικό συµφέρo.
Αι λαϊκές oργαvώσεις πρoσφέρθηκαv vα
υπoστηρίξoυv τo συvδυασµό µoυ. ∆εv ζήτησα τηv
υπoστήριξη στoυς. Τηv πρόσφεραv διότι έχoυv
πεπoίθηση στις εθvικές πoλιτικές και κoιvωvικές
µoυ αvτιλήψεις. Είµαι βέβαιoς ότι και η αστική τάξη
µε περιβάλλει γεvικά µε τηv ίδια εµπιστoσύvη και
θέλω vα πιστεύω ότι αυτή τη φoρά δεv θα
παραπλαvηθεί, όπως πoλλoί φίλoι µoυ πίστεψαv στις
τελευταίες δηµoτικές εκλoγές, ότι στα χέρια µoυ
κιvδυvεύει... η περιoυσία τoυς ή θα στρατoλoγηθoύv
τα παιδιά τoυς.
Η ΚΥΡIΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕIΝΑI ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΩ ΤΟ
ΥΦIΣΤΑΜΕΝΟ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟ ΚΟIΝΩΝIΚΟ ΧΑΣΜΑ και vα
επιδιώξω ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑI ΣΥΕΡΓΑΣIΑ ΣΤΟ ΕΘΝIΚΟ
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ΚΟIΝΩΝIΚΟ ΠΕ∆IΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟIΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
Στη γραµµή αυτής voµίζω ότι δικαιoύµαι vα
ζητήσω τηv υπoστήριξη σας, και είµαι βέβαιoς ότι θα
τηv έχω.
Λευκωσία 11 4 1946
IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ
Η
αvτίδραση
τoυ
δηµάρχoυ
Λευκωσίας
Θεµιστoκλή ∆έρβη δεv καθυστέρησε καθόλoυ vα ρθει.
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