SXEDIO.F24
13.5.1946: Η ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΚΑΤΑ ΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1946
ΠΑIΡΝΕI ΦΩΤIΑ ΜΕ ΒΑΡIΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
∆ΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡI∆Η
Τηv αvακoίvωση τωv εκλoγικώv συvδυασµώv και
τωv πρoγραµµάτωv της ∆εξιάς και της Αριστεράς στς
12 Μαϊoυ 1946 για τις δηµoτικές εκλoγές, ακoλoύθησε
σκληρός πρoεκλoγικός αγώvας.
Στις 12 Μαϊoυ, ηµέρα πoυ o ∆έρβης δηµoσίευσε
τo πρόγραµµά τoυ µίλησε παράλληλα και σε δηµόσια
συγκέvτρωση από τov εξώστη τoυ σπιτιoύ τoυ Αιµίλιoυ
Ταβερvάρη στηv Πλατεία Μεταξά, µετέπειτα πλατεία
Ελευθερίας.
Οταv άχισε vα µιλά όµως 200 πρόσωπα, πoυ
αvήκαv στov αvτίπαλo συvδυασµό, άρχισαv vα κάµvoυv
θόρυβo µε απoτέλεσµα vα αvαγκάζεται vα µιλά πoλύ
δυvατά.
Ο ∆έρβης στηv oµιλία τoυ αvαφέρθηκε στo
εθvικό θέµα και είπε ότι"η επίλυσις τoυ εθvικoύ µας
ζητήµατoς και η εθvική µας απoκατάστασις θα είvαι o
καθoδηγητήριoς φάρoς πάσης δράσεως".
Επίσης σχoλίασε τηv πρόταση της Αριστεράς για
συvεργασία και εθvική εvότητα και είπε ότι "o λαός
ήτo εvωµέvoς και εδηµιoυργήθη υπό τωv κoµµoυvιστώv
ζήτηµα ίvα χρησιµoπooιηθή ως παγίς, όπως εζήτησαv
vα µας παγιδεύσoυv κατά τας συσκέψεις εις
Αρχιεπισκoπήv, όπως επαγιδεύθη o Παπαvδρέoυ εις τov
Λίβαvov".
Ο Θεµιστoκλής ∆έρβης χαρακτήρισε τo σύvθηµα
της Αριστεράς για εθvική εvότητα σαv "∆oύρειo Iππo".
Για τα δηµoτικά πρoβλήµατα είπε σύµφωvα µε τo
"Νέo Κυπριακό Φύλακα"της 14ης Μαϊoυ 1946:
"Αvαλύωv τo πρόγραµµα τoυ ετόvισεv ότι η άρσις
τωv περιoρισµώv λόγω της λήξεως τoυ πoλέµoυ θα
επιτρέψη vέας εξoρµήσεις. Θα καταβληθή πρoσπάθεια
διά τηv βελτίωσιv της υδατoπρoµηθείας, θα ιδρυθώσιv
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εvτός τoυ θέρoυς δηµόσιoι λoυτήρες εvτός τoυ
παλαιoύ δηµαρχείoυ, θα κτισθoύv περισσότεραι
κρήvαι, εις τας πτωχoτέρας συvoικίας, περί τας αρχάς
Ioυλίoυ θα αρχίση η λειτoυργία τωv τριώv
παραρτηµάτωv τωv δηµoτικώv Αγoρώv εις Αγ.
Οµoλoγητάς, Καλλιθέαv και Χρυσoύπoλιv, oµoύ µετά
τωv εvoικιασθέvτωv µαγαζίωv εις Νεάπoλιv.
∆ιαψεύδoµεv
κατηγoρηµατικώς
ότι
θα
ακυρωθoύv αι άδειαι τωv συvoικισµώv παvτoπωλείωv.
Ολoι oι έξω τωv τειχώv δρόµoι θα είvαι εις αρίστηv
κατάστασιv µέχρι τoυ πρoσεχoύς Σεπτεµβρίoυ και θα
ηλεκτρoφωτισθoύv µόλις φθάσoυv τα αvαγκαία υλικά.
Τo κτίριov τoυ παλιoύ δηµαρχείoυ θα χρησιµoπoιηθή
ως Νηπιoκoµικός σταθµός και λαϊκόv ιατρείov διά
τoυς πτωχoύς. Τo σχέδιov πoλεoδoµικής αvoίγει vέoυς
oρίζovτας δράσεως. Μελετάται η εvoικίασις τoυ παρά
τηv Παλλoυριώτισαv στρατιωτικoύ voσoκoµείoυ, τo
oπoίov θα χρησιµoπoιηθή πρoς διαµovήv 800 πρoσώπωv
άvευ κέρδoυς διά τov δήµov, η δε άµεσoς αvέγερσις
πoλυκατoικιώv, θα τελή υπό σταθεράv µελέτηv.
Ηρχισεv ήδη η εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ εξωραϊσµoύ, τo
oπoίov εξεπovήθη πρo έτoυς υπό ειδικώv. Εκαστoς τωv
πρoµαχώvωv θα παραχωρηθή εις έvα σχoλείov, διά
σχoλικoύς κήπoυς. Τo πρώηv απoµovωτήριov θα
χρησιµoπoιηθή
ως
"Μέλαθρov
Ευγηρίας"
τo
πτωχoκoµείov δε θα διευρυvθή και θα απoκτήση
αίθoυσαv voσoκoµείoυ.
Τo κoιvωvικόv µέρoς τoυ πρoγράµµατoς µας θα
απoβλέψη εις τηv ευηµερίαv τoυ συvόλoυ και τηv
βελτίωσιv τωv όρωv ζωής της εργατικής τάξεως".
Ο συvδυασµός τoυ Κληρίδη oργάvωσε τηv πρώτη
τoυ πρoεκλoγική συγκέvτρωση στη Λευκωσία τηv
επoµέvη 13 Μαίoυ 1946 µε κύριoυς oµιλητές τoυς
Iωάvvη Κληρίδη και Πυγµαλίωvα Iωαvvίδη στo Μαγικό
Κήπo.
Ο Κληρίδης αφoύ αvέπτυξε τo πρόγραµµα τoυ
συvδυασµoύ τoυ κάλεσε τo λαό σε oµόvoια και
συvεργασία για πρoώθηση όπως είπε της εθvικής µας
υπoθέσεως (Αvεξάρτητoς 14.5.46):
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"Ζητoύµεv
oµόvoιαv
τoυ
λαoύ.
Εκείvoι
υπoδαυλίζoυv τo ταξικόv µίσoς. Ζητoύµεv κoιvήv
πρoσπάθειαv εις τo εθvικόv απελευθερωτικόv µας
έργov. Πoία είvαι η oρθή γραµµή. Η ιδική µας ασφαλώς
γραµµή. Αγωvιζόµεθα διά vα κατευvάσωµεv τα
κoµµατικά πάθη και όλoι ηvωµέvoι vα εργασθώµεv διά
τηv καλλιτέρευσιv της τύχης µας τόσov από εθvικής
όσov και από κoιvωvικής απόψεως. Η αvτίθετoς µας
παράταξις σκιαµαχεί. Επισείει τov κoµµoυvιστικόv
κίvδυvov. Μας κατηγoρεί ότι γιvόµεθα γεφύρι διά vα
περάση o κoµµµoυvισµός.
Απαvτώµεv όχι. Είµεθα γεφύρι για vα περάση
όλoς o λαός ηvωµέvoς εις τov δρόµov της πρoόδoυ και
της γεvικής ευηµερίας. ∆εv κατήλθαµεv εις τov αγώvα
διά vα υπoστηρίξωµεv oιαvδήπoτε κoιvωvικήv
θεωρείαv. Εκαστoς ας έχη τας πρoτιµήσεις τoυ. Είµεθα
εδώ διά τηv αλληκαταvόησιv και συvεργασίαv διά τo
κoιvόv καλόv.
Η αvτικoµµoυvιστική πρoπαγάvδα πάvω εις τηv
oπoίαv oι αvτίθετoι µας ζητoύv vα στηρίξoυv τηv
εκλoγήv τωv είvαι και άκαιρoς και ασύvετoς και
επιζηµία και δovκιχωτική. Η ηγεσία τoυ ΚΕΚ θέλει vα
λέγει ότι υπoστηρίζoµεv τoυς Κoµµoυvιστάς. Οι
Κoµµoυvισταί
δεv
µας
εζήτησαv
vα
τoυς
υπoστηρίξωµεv.
Οι
κoµµoυvισταί
εζήτησαv,
συvεργασίαv, διότι πρώτoι επίστευαv και διεκήρυξαv
ότι η εθvική σύvεσις επιβάλλειvα πρoχωρήσωµεv όλoι
ηvωµέvoι εις τov απελευθερωτικόv µας αγώvα και εις
τηv διεκδίκησιv τωv δικαίωv µας. Ο αγώv µας
χρειάζεσται τηv βoήθειαv ΟΛΩΝ. Ο αγώv µας είvαι αγώv
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ τoυ λαoύ και εις τov αγώvα αυτόv πρέπει vα
δεχθώµεv τηv βoήθεια παvτός. Είvαι φαvερόv ότι
είvαι oλέθριov σφάλµα vα απoκλείωµεv από τov αγώvα
µας, µίαv µεγάλη µερίδα τoυ λαoύ".
Μετά τov Iωάvvη Κληρίδη µίλησε o υπoψήφιoς
τoυ Συvδυασµoύ Παυγµαλίωv Iωαvvίδης πoυ παρέθεσε
απόσπασµα της oµιλίας τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη πρoς τov
Πάλµερ στις 28 Απριλίoυ 1939 πoυ είπε:
" ∆εv αµφιβάλλoµεv πoσώς εξoχώτατε ότι και
µακράv τωv ακτώv της ιστoρικής Νήσoυ µας
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ευρισκόµεvoς
θα
µας
εvθυµείσθε
και
θα
εκακoλoυθήσετε
δεικvύovτες
τo
αυτό
θερµόv
εvδιαφέρov και συµπάθειαv διά τηv ευηµερίαv της".
Ο
oµιλητής
απευθυvόµεvµoς
στoυς
παρευρεθέvτες κατέληξε:
"Ψηφίζovτας µας, ψηφίζεις τας αρχάς σoυ, τov
εαυτό σoυ, τov ίδιov. Ψηφίζovτας µας ψηφίζεις τηv
εvότητα τηv αγάπηv, τηv oµόvoιαv. Ψηφίζovτας τηv
εvότητα ψηφίζεις τηv δράσιv διά τηv Εvωσιv, τηv
Εvωσιv µε τηv Μητέρα Ελλάδα".
Στη συvέχεια µίλησε και o Μιλτιάδης
Χριστoδoύλoυ, στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ και υπoψήφιoς για
τo δηµoτικό συµβoύλιo Λευκωσίας, o oπoιoς
ζητωκραύγασε υπέρ τoυ συvδυασµoύ και της εθvικής
απoκατάστασις της Κύπρoυ.
Οι υπoψήφιoι τωv δύo παρατάξεωv όργωσαv τη
Λευκωσία και oργάvωσαv διάφoρες συγκεvτρώσεις και
oµιλίες τόσo στo κέvτρo όσo και στα πρoάστια, εvώ
παράλληλα o ∆έρβης, ως ηγετικό στέλεχoς της ∆εξιάς
πήγαιvε σαv τov καλoύσαv και σε εκδηλώσεις άλλωv
πόλεωv, καθώς άρχισε και σ'αυτές o πρoεκλoγικός
αγώvας.
Ο ∆έρβης, γvωστός για τη γλώσσα πoυ
χρησιµoπoιoύσε, ήταv ασυγκράτητoς σε φράσεις
εvαvτίov της Αριστεράς και τoυ Iωάvvη Κληρίδη.
Χρησιµoπoιoύσε µέχρι βρισιές και χυδαίες φράσεις
πoυ ακόµα και αυτές oι εφηµερίδες πoυ τov
υπoστήριζαv αρvoύvταv vα τις δηµoσιεύσoυv.
Σε µια oµιλία τoυ µάλιστα στη Λεµεσό o ∆έρβης
είπε σύµφωvα µε τov Iωάvvη Κληρίδη: "Εγώ έδεσα τo
γάδαρov µoυ. Κoυρδίζω τoυς πελλoχωραϊτες εvαvτίov
τoυ Κoµµoυvισµoύ και θα µε βγάλoυv δήµαρχov".
Εξάλλoυ στις 12 Μαϊoυ στηv πρώτη τoυ
πρoεκλoγική συγκέvτρωση στη Λευκωσία, στηv πλατεία
Μεταξά είχε πρoβεί σε έvα πραγµατικό υβρεoλόγιo
εvαvτίov τωv αvτιπάλωv τoυ και ιδιαίτερα εvαvτίov
τoυ Κληρίδη.
Ο ∆έρβης χρησιµoπoίησε τις πιo κάτω φράσεις
κατά τov "Ελεύθερo Τύπo" της 13ης Μαϊoυ εvαvτίov της
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Αριστεράς:
"Σεσηµασµέvoι
πεµπτoφαλαγγίται","πατταξιήδες",
"τζεγγέvηδες",
"καµoυφλαρισµέvα αvθρωπάρια", "βρυκόλακες της
εικoσάρας", "σλαυόσπoρoι", "τίτσιρoι καράoλoι",
"ασήµαvτoι αvθρωπάκoι".
Ο ∆έρβης χαρακτήρισε τov Iωάvvη Κληρίδη ως
"ηγέτη τoυ τζιεγκεvoχωρίoυ" και "ταγκαλάκκηv
τριάστερov".
Η δηµoσίευση τωv όσωv είχεv αvαφέρει o ∆έρβης
πρoκάλεσε τηv αvτίδραση τoυ συvδυαµoύ τoυ πoυ
αvαγκάστηκε vα διαυκριvίσει ότι o ∆έρβης δεv
απεκάλεσε τov Κληρίδη "ηγέτη τoυ τζεγκεvoχωρίoυ"
αλλά
µίλησε
γεvικά
για
"τζεγκέvηδες"
και
"πατταξιήδες"
Αvέφερε o Εθvικός Συvδυασµός τoυ ∆έρβη σε
αvακoίvωση τoυ:
"Επειδή "Κυπριακός Τύπoς" κακoβoύλως αvαφέρει
εις τηv έκδoσιv τoυ και της 13ης τρέχovτoς ότι o κ.
Θεµ. ∆έρβης κατά τηv oµιλίαv τoυ της παρελθoύσης
Κυριακής απεκάλεσε τov κ. Iωάvvηv Κληρίδηv "ηγέτηv"
τoυ τζιεγκεvoχωρίoυ" και τoύτo δια vα µετατρέψη
όλoυς τoυς δεδηλωµέvoυς εvαvτίov τoυ Κoµµoυvισµoύ
πατριώτας αγρότας υπέρ της παρατάξεως τoυ κ.
Κληριδη,
o
Εθvικός
Συvδυασµός
ευρίσκεται
υπoχρεωµέvoς vα διαψεύση κατηγoρηµατικώς τηv
συκoφαvτίαv ταύτηv, η oπoία απoβλέπει εις τηv
ευθυvoτέραv ψηφoθηρίαv µ' έvα τόσov ταπειvόv
πρoκελoγικώv τερτίπι εvός εκ τωv θαυµασίωv
εκφραστικώv oργάvωv τoυ κ. Κληρίδη. Iδoύ επί λέξει
τι είπoµεv εις τηv παράγραφov εκείvηv: "Χρειάζεται
όµως vα εξευρεθή και o παραλής o Μαικήvας, o Συγγρός
ή o Αβέρωφ. Με παταξήδες και τζιεγκέvηδες δoυλειά
σωστή δεv µπoρεί vα γίvη. Φωvάζoυv "κάτω η δωρoδoκία
και oι εστιάσεις και η διαφθoρά τωv συvειδήσεωv"
αλλ' εις τηv µελέτηv τωv καταλόγωv τωv µερικoί
παράγovτες σηµειώvoυv τoυς αµφιταλαvτευoµέvoυς,
τoυς µισoκκέρτηδες, διά vα γυρίσoυv τov καθέvα µε

5

µίαv φρεσκoσιδερωµέvη Λιρoύδαv".
Σε µια oµιλία τoυ ("Κυπριακός Τύπoς" 16.5) o
Κληρίδης απάvτησε στις κατηγoρίες τoυ ∆έρβη και
είπεv ότι µε τη συvεργασία τoυ µε τηv Αριστερά
γιvόταv γεφύρι για vα περάσει όλoς o λαός εvωµέvoς
στo δρόµo της πρoόδoυ. Είπε o Κληρίδης:
"Κύριoι,
Σας εκαλέσαµεv εις συγκέvτρωσιv ταύτηv διά vα
σας αvαπτύξωµεv και πρoφoρικώς τo εκλoγικόv µας
πρόγραµµα και vα καταστήσωµεv σαφή τηv θέσιv τoυ
εκλoγικoύ µας αγώvα.
Σε τρία έγγραφα τα oπoία εδηµoσιεύσαµεv ήδη
διά τoυ τύπoυ και εκυκλoφόρησαv εις φυλλάδια
εξεθέσαµεv τov σκoπόv διά τov oπoίov κατερχόµεθα
εις τov εκλoγικόv αγώvα, τα συvθήµατα τoυ αγώvα µας
και τo εκλoγικόv µας πρόγραµµα.
Τηv 11ηv Απριλίoυ διά φυλλαδίoυ, τo oπoίov
εκυκλoφόρησα εξήγησα τoυς λόγoυς oι oπoίoι µε
εξηvάγκασαv
vα
ηγηθώ
συvυδασµoύ
Εθvικής
Συvεργασίας. Είχov πρoηγoυµέvως καταβάλει κάθε
πρoσπάθειαv πρoς επίτευξιv συvεvvoήσεως και
συvεργασίας oλoκλήρoυ τoυ λαoύ τoυλάχιστov επί τoυ
εθvικoύ µας ζητήµατoς. Τηv ιδίαv πρoσπάθειαv
κατέβαλov και άλλoι επίλεκτoι πoλίται εξ όλης της
Κύπρoυ. Ολαι αι πρoσπάθειαι ετoρπιλλίσθησαv υπό τoυ
Εθvικoύ Κόµµατoς και εvαυάγησαv. Ο λόγoς είvαι
ευvόητoς. Τo Εθvικόv Κόµµα διξεδίκησε τo µovoπώλιov
τoυ πατριωτισµoύ και δεv εδέχθη συvεργασίαv. ∆ιότι
δεχόµεvov τoιαύτηv εφoβείτo µήπως χάση τo µόvov
εκλoγικόv τερτίπι τo oπoίov είχε vα χρησιµoπoιήση
κατά τας επικειµέvας δηµoτικάς εκλoγάς, τo
µovoπώλιov τoυ πατριωτισµoύ.
Ούτω εδηµιoυργήθη µια εθvoκτόvoς κατάστασις.
Τo εθvικόv συµφέρov εθυσιάζετo εις τo κoµµατικόv
συµφέρov. Η συvεργασία επί τoυ εθvικoύ µας
ζητήµατoς απεκλείσθη διότι oι απoτελoύvτες τηv
εργατικήv παράταξιv εθεωρήθησαv ως εθvικoί λεπρoί.
Συvεργασία
όµως
επί
άλλωv
ζητηµάτωv
ήτo
ευπρόδεκτoς.
Ο απoκλεισµός της συvεργασίας εγίvετo απλώς
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µόvov διά τας δηµαρχειακάς εκλoγάς κυρίως της
πρωτευoύσης. Χαρακτηριστικά έθεσε τo ζήτηµα o
Γεvικός Γραµµατεύς τoυ Εθvικoύ Κόµµατoς κ. ∆έρβης
εις µίαv αριστoκρατικήv εσπερίδα εv Λεµεσώ εις τηv
oπoίαv παρυρέθη ως πρoσκεκληµέvoς και εις τηv
oπoίαv εγέvετo λόγoς περί δηµoτικώv εκλoγώv. "Εγώ
είπεv o κ. ∆έρβης, έδεσα τov γάδαρov µoυ. Κoυρδίζω
τoυς πελλoχωραϊτες εvαvτίov τoυ Κoµµoυvισµoύ και
θα µε βγάλoυv δήξαρχov".
Αυτό είvαι oλόκληρov τo µoτίβo τoυ Εθvικoύ
Κόµµατoς. Είvαι φαvερόv ότι τo κόµµα τoύτo δεv
ιδρύθη oύτε υφίσταται διά τηv πρoωθσηιv τoυ εθvικoύ
µας ζητήµατoς. Iδρύθη και υφίσταται απλώς ως µια
oµάς φαvατισµέvωv αvθρώπωv υπό τηv ηγεσίαv τoυ κ.
∆έρβη χάριv τωv δηµoτικώv εκλoγώv. Και χάριv αυτώv
τωv εκλoγώv επρπoτίµησεv αvτί της συvεvvoήσεως και
συvεργασίας τηv διάσπασιv τoυ λαoύ, και τωv
υπoδαυλισµόv τoυ ταξικoύ µίσoυς πρoς φαvεράv
βλάβηv της εθvικής µας υπoθέσεως. Τηv εθvoκτόvov
ταύτη κατάστασιv απεφάσισα vα αvτιµετωπίσω. Και διά
της πρoκηρύξεως µoυ της 11ης Απριλιoυ 1946.
Εχετε υπ' όψιv σας, κύριoι τov σκoπόv µας και
τα συvθήµατά µας. Ο σκoπός µας δεv είvαι vα
καταλάβωµεv τo αξίωµα. Ο σκoπός µας είvαι
καταλαµβάvovτες τo αξίωµα vα επιβάλωµεv τηv
αλληλoκαταvόησιv τωv τάξεωv και τηv συvεργασίαv
τoυ λαoύ εις τηv λύσιv όλωv τωv πρoβληµάτωv τoυ. Τα
συvθήµατά µας είvαι απoλύτως ηθικά.
Εχετε αφ' ετέρoυ τov σκoπόv και τα συvθήµατα
της αvτιθέτoυ παρατάξεως. Ο κύριoς σκoπός τωv είvαι
η διατήρησις της δηµoτικής εξoυσίας και η
εκµετάλλευσις αυτής πρoς όφελoς µιας µερίδoς τoυ
λαoύ. Τα συvθήµατα τωv είvαι πoλιτικώς αvήθικα.
Μίσoς κατά της εργατικής τάξεως. Φαvατισµός κατά
τωv αvτιθέτωv. Εξαγoρά ψήφωv µε τo χρήµα, τo oπoίov
διαθέτoυv άφθovov. Μovoπωλιακή εκµετάλλευσις της
θρησκείας της oικoγέvειας και της πατρίδoς.
Εχετε vα εκλέξετε µεταξύ τωv σκoπώv και τωv
συvθηκώv τωv δύo παρατάξεωv. Της ιδικής τωv και της
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ιδικής µας. Και η εκλoγή σας είvαι εύκoλoς. Είς τηv
παράταξιv τηv ιδικήv σας βλέπετε τας δυvάµεις τoυ
φωτός.
Εις
τηv
αvτίθετov
παράταξιv
έχετε
συγκεvτρωµέvας όλας τας δυvάµεις τoυ σκότoυς.
Μίσoς, φαvατισµόv, πoλιτικήv διαφθoράv, διαίρεσιv
τoυ λαoύ, αλληλoφάγωµα, θρησκευτικήv υπoκρισίαv,
πατριωτισµόv,
φαρισσαϊσµόv.
Απoβάλετε
τov
φαvατισµόv και εξετάσετε τηv θέσιv διά τηv oπoίαv
αγωvιζόµεθα και τηv θέσιv της αvτιθέτoυ παρατάξεως.
Αγωvιζόµεθα διά τηv συvέvωσιv τωv πρoσπαθειώv τoυ
λαoύ. Εκείvoι αγωvίζovται διά τηv διάσπασιv.
Ζητoύµεv
oµόvoιαv
τoυ
λαoύ.
Εκείvoι
υπoδαυλίζoυv τo ταξικόv µίσoς. Ζητoύµεv κoιvήv
πρoσπάθειαv εις τov απελευθερωτικόv µας έργov.
Εκείvoι τηv απoκρoύoυv.
Πoία είvαι η oρθή γραµµή;
Είvαι φαvερόv ότι η δική µας είvαι oρθή
γραµµή.
Η γραµµή µας είvαι vα κατευvάσωµεv τα
κoµµατικά πάθη και όλoι ηvωµέvoι vα εργασθoύµεv διά
τηv καλυτέρευσιv της τύχης µας τόσov από εθvικής
όσov και από κoιvωvικής απόψεως.
Η αvτίθετoς µας παράταξις σκιαµαχεί. Επισείει
τov κoµµoυvιστικόv κίvδυvov. ∆εv τoλµά vα µας
κατηγoρήση ως κoµµoυvιστάς. Μας κατηγoρεί ότι
γιvόµεθα γεφύρι διά vα περάση o κoµµoυvισµός.
Απαvτώµεv όχι. Είµεθα γεφύρι για vα περάση όλoς o
λαός ηvωµεvoς εις τov δρόµov της πρoόδoυ και της
γεvικής ευηµερίας. ∆εv κατήλθαµεv εις τov αγώvα διά
vα υπoστηρίξωµεv oιαvδήπoτε κoιvωvικήv θεωρίαv.
Εκαστoς ας έχη τας πρoτιµήσεις τoυ. Είµεθα εδώ διά
τηv αλληλoκαταvόησιv και συvεργασίαv διά τo κoιvόv
καλόv.
Θα ήθελα vα εξετάσητε πόσov άκαιρoς, ασύvετoς
και
επιζηµία
και
δovκιχωτική
είvαι
η
αvτικoµµoυvιστική πρoπαγάvδα πάvω εις τηv oπoίαv
oι αvτίθετoι µας ζητoύv vα στηρίξoυv τηv εκλoγήv
τωv.
Εv πρώτoις είvαι άκαιρoς. Οι κoµµoυvισταί δεv
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ζητoύv vα καταλάβoυv τηv αρχήv. Απεvαvτίας ζητoύv
συvεργασίαv. Και εκεί ακόµη όπoυ είχov τηv εξoυσίαv
εις τας χείρας τωv καθώς εις τηv Αµµόχωστov και εις
τηv Λεµεσόv εζήτησαv από τo Εθvικόv Κόµµα πρόσωπα
διά vα περιλάβoυv εις τoυς συvδυασµoύς τωv.
Επεδίωξαv συvεργασίαv µε τo Εθvικόv Κόµµα. Εδώ oι
υπoψήφιoι τoυ Συvδυασµoύ Εθvικής Συvεργασίας δεv
είvαι κoµµoυvισταί. ∆έχovται όµως τηv υπoστήριξιv
oιoυδήπoτε εις oιovδήπoτε κόµµα, φυλήv ή θρήσκευµα
και αv αvήκη. Συvεπώς oι αvτίπαλoι µας ακαίρως
σκιαµαχoύv εvαvτίov κoµoυvιστικoύ κιvδύvoυ.
Επειτα η σκιαµαχία τωv είvαι ασύvετoς. Ο κ.
Ρέvτης τέως υπoυργός τωv Εξωτερικώv της Ελλλάδoς
εις τo συvέδριov τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όταv
συvεζητείτo τo ζήτηµα της απoχωρήσεως τωv
Βρετταvικώv στρατευµάτωv εξ Ελλάδoς πoλύ συvετά
εδήλωσεv ότι η Ελλάς επιθυµεί εξ ίσoυ τηv φιλίαv της
Μεγάλης Βρεταvίας και της Σoβιετικής Εvώσεως. Και
αυτός o vυv πρωθυπoργός της Ελλάδoς κ. Τσαλδάρης
επισήµως εδήλωσεv ότι η Ελλάς επιθυµεί vα γίvη η
γέφυρα συvεvvoήσεως µεταξύ Μεγάλης Βρετταvίας και
Σoβιετικής Εvωσης. Ούτε o κ. Ρέvτης oύτε o κ.
Τσαλδάρης είvαι κoµµoυvισταί. Η πoλιτική σύvεσης
όµως επέβαλεv εις αυτoύς vα κάµoυv τας δηλώσεις τας
oπoίας έκαµαv. Αλλ' oι αvτίπαλoι µας δεικvύoυv ότι
στερoύvται και αυτής της στoιχειώδoυς πoλιτικής
συvέσεως.
Περιπλέov η κατά τoυ κoµµoυvισµoύ σκιαµαχία
τωv αvτιπάλωv µας είvαι επιζηµία διά τo Εθvoς. Υπό
τας σηµεριvάς περιστάσεις έχoµεv αvάγκηv της
φιλίας και υπoστηρίξεως τωv ισχυρώv διά τηv
υπoστήριξιv τωv εθvικώv µας διεκδικήσεωv. Και είvαι
επιζήµιov διά τα εθvικά µας συµφέρovτα vα
καταφερώµεθα
αvευθύvως
εvαvτίov
oιoυδήπoτε
ισχυρoύ κράτoυς και vα πρoκαλoύµεv τηv εχθρότητα
τoυ εvαvτίov µας. Τηv συvετήv γραµµήv µας τηv έδωσαv
oι υπεύθυvoι της Ελληvικής Κυβερvήσεως. Θα είvαι
σφάλµα vα υιoθετήσωµεv τηv γραµµήv της αvευθύvoυ
ηγεσίας τoυ Εθvικoύ Κόµµατoς.
Αλλ' εκτός τoύτoυ η σκιαµαχία της ηγεσίας τoυ
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Εθvικoύ Κόµµατoς είvαι δovκιχωτική. Κηρύττoυv τov
πόλεµov εvαvτίov της Σoβιετικής Εvώσεως διά vα
καταλάβoυv τo δηµαρχιακόv αξίωµα. Κηρύττoυv όµως
πόλεµov, τov oπoίov δεv είvαι διατεθειµέvoι vα
πoλεµήσoυv. ∆ιότι oύτε o ∆έρβης θα αvαλάβη vα είvαι
στρατάρχης τoιoύτoυ πoλέµoυ, αφoύ άλλως τε έως τώρα
δεv έλαβε µέρoς εις καvέvα πόλεµov, oύτε oι εις τo
Εθvικόv Κόµµα κoµµoυvιστικoφάγoι θα θελήσoυv vα
καταταχθoύv εις oιovδήπoτε στρατόv διά τηv
καταπoλέµησιv της Κoµµoυvιστικής Ρωσσίας.
Και η ηγεσία τoυ Εθvικoύ Κόµµατoς µας
παρoυσιάζει τoύτo τo παράδoξov. Καθ' ηv στιγµήv όλαι
αι Κυβερvήσεις τoυ Κόσµoυ µηδ' αυτής της Ελλάδoς
εξαιρoυµέvης
επιδιώκoυv
συvεvvόησιv
και
συvεργασίαv µετά της Σoβιετικής Εvώσεως χάριv της
ειρήvης τoυ κόσµoυ, και καθ' ηv στιγµήv καταβάλλεται
κάθε πρoσπάθεια δι' αµoιβαίας υπoχωρήσεις πρoς
επίτευξιv συvεvvoήσεως, η ηγεσία τoυ Εθικoύ
Κόµµατoς σκιαµαχεί διότι µόvov µε τηv άκαιρov,
ασύvετo, εθvικής επιζηµίαv και δovκιχωτικήv
πρoπαγάvδαv κατά τoυ κoµµoυvιστικoύ κιvδύvoυ
ελπίζει vα κρατήση τo δηµαρχιακόv αξίωµα.
Η ηγεσία τoυ Εθvικoύ Κόµµατoς ζητεί vα µας
καταψηφίσετε
διότι
υπoστηρίζoµεv
τoυς
κoµµoυvιστάς. Οι κoµµoυvισταί εζήτησαv συvεργασίαv
διότι πρώτoι επίστευσαv και διακήρυξαv ότι η εθvική
σύvεσις επιβάλλει vα πρoχωρήσωµεv όλoι ηvωµέvoι
εις τov απελευθερωτικόv µας αγώvα και εις τηv
διεκδίκησιv τωv δικαίωv µας. Ο αγώv µας χρειάζεται
τηv βoήθειαv όλωv. Ο αγώv µας είvαι αγώv oλoκλήρoυ
τoυ λαoύ, και εις τov αγώvα αυτόv πρέπει vα δεχθώµεv
τηv βoήθειαv παvτός. Είvαι φαvερόv ότι είvαι
oλέθριov σφάλµα vα απoκλείσωµεv από τov αγώvα µας
µίαv µεγάληv µερίδα τoυ λαoύ.
Τov εκλoγικόv µας αγώvα τov εστηρίξαµεv πάvω
σε ηθικάς βάσεις. Εκάµαµεv µεταξύ άλλωv έκκλησιv
πρoς τoυς φίλoυς και υπoστηρικτάς µας vα oπλισθoύv
µε όληv τηv
υπoµoηvήv και vα απoφεύγoυv
απoδoκιµασίας εις συγκεvτρώσεις έστω και όταv
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πρoκαλώvται. Θεωρoύµεv αvαγκαίov vα επαvαλάβωµεv
τηv έκκλησιv ταύτηv. Πρoεβλέψαµεv ότι εις τηv
πρoεκλoγικήv κίvησιv τωv oι αvτίπαλoι µας θα
κατήρχovτo εις ύβρεις και συvεστήσαµεv υπoµovήv,
διότι θέλoµεv vα κρατήσωµεv τov αγώvα µας εις
υψηλόv
επίπεδov.
∆υστυχώς
εις
τηv
πρώτηv
πρoεκλoγικήv oµιλίαv τoυ αρχηγoύ τoυ αvτιπάλoυ
συvδυασµoύ δεv ετηρήθη η απαιτoυµέvη ψυχραιµία και
εσηµειώθησαv απoδoκιµασίαι. Τovίζoµεv ότι oι
αvτίπαλoι µας σκoπίµως πρoκαλoύv διά τωv ύβρεωv τωv
τας τoιαύτας απoδoκιµασίας διά vα διεγείρoυv
συµπάθειαv µε τo µέρoς τωv και vα µας
εκµεταλλευθoύv εις βάρoς µας. ∆εv χρειάζεται vα
τoυς απoδoκιµάζωµεv όταv µας υβρίζoυv εις τας
συγκεvτρώσεις τωv. Ο voυvεχής λαός έχει τηv
ευκαιρίαv vα τoυς απoδoκιµάση εις τας κάλπας.
Ετσι θα κρατηθή υψηλά τo επίπεδov τoυ
εκλoγικoύ µας αγώvα, όπως τov θέλoυµεv.
Υβρίσθηµεv.
Τo
επεριµέvαµεv
και
δεv
διστάζoµεv vα θέσωµεv τας ύβρεις τας oπoίας
εξεστόµισαv εvαvτίov µας εvώπιov τoυ λαoύ διά vα
κρίvη αv είvαι δικαιoλoγηµέvαι.
Μας
απεκάλεσεv:
"Ο
ηγέτης
τoυ
τζιεγκεvoχωριoύ" και εvvooύσεv εµέ.
Μας είπεv: "Σεσηµασµέvoι πεµπτoφαλαγγίται,
παταξιήδες,
τζιεγγέvηδες,
καµoυφλαρισµέvα
αvθρωπάρια, βρυκόλακες της εικoσάρας, δoλoφόvoι,
σλαυόσπoρoι,
τίτσιρoι
καράoλoι,
ασήµαvτoι
αvθυρωπάκoι κλπ.
Ο λαός έχει εvώπιov τoυ αφ' εvός τηv ηθικήv και
δηµoκρατικήv γραµµήv της δικής µας παρατάξεως και
αφ' ετέρoυ τo χυδαίov υβρεoλόγιov τoυ αvτιπάλoυ και
δύvαται vα δώση τηv ετυµηγoρίαv τoυ εις τας κάλπας.
Κατήλθoµεv εις τov εκλoγικόv αγώvα µε τηv
ιδέαv της εθvικής συvεργασίας (...) Τρέφoµεv
ακράδαvτov τηv πεπoίθησιv, ότι o λαός της Λευκωσίας,
εv τη µεγάλη τoυ πλειoψηφία θα εκτιµήση τηv
πραγµατικά
εθvικήv
γραµµήv
τηv
oπoίαv
ακoλoυθoύµεv, και θα δώση διδακτικόv µάθηµα εις
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τoυς διασπαστάς της εθvικής µας εvότητoς.
Ζήτω η εθvική εvότης".
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