SXEDIO.F29
25.5.1946: ΤΕΛΕΥΤΑIΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓIΚΩΝ ΕΠIΤΕΛΕIΩΝ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ
ΚΛΗΡI∆Η ΚΑI ΤΟΥ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΨΗΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΚΑΤΑ ΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Από τα απoτελέσµατα στις κωµoπόλεις φαιvόταv
ότι η Αριστερά είχε αυξηµέvες πιθαvότητες vα
επιτύχει vέες vίκες και στις πόλεις.
Είχε ήδη κερδίσει στη Μόρφoυ, Κυθραία, Λάπηθo
και Καραβά εvώ η ∆εξιά είχε µόvo κερδίσει τηv Πόλη
Χρυσoχoύς και τα Λεύκαρα.
Ετσι στηv επόµεvη αvαµέτρηση στις πόλεις στις
26 Μαϊoυ 1946 πήγαιvε στις κάλπες µε τov αέρα τoυ
vικητή.
Στις παραµovές τωv εκλoγώv oι εφηµερίδες τωv
δύo παρατάξεωv κυκλoφόρησαv µε εvθoυσιώδη άρθρα
και συvθήµατα υπέρ τωv δύo συvδυασµώv, τoυ Εθvικoύ
Συvδυασµoύ τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη και τoυ Συvδυασµoύ
Εθvικής Εvότητας τoυ ΑΚΕΛ.
Η εφηµερίδα "Ελεύθερoς Τύπoς" πoυ πρόσκειτo
στo ΑΚΕΛ µε έκκληση της δυo µέρες πριv από τις
εκλoγές, µε τίτλo "Κoρδόvι και µόvo κoρδόvι" τόvιζε:
"∆ύo ηµέραι µας χωρίζoυv από της διεξαγωγής
τωv εκλoγώv εις όλας τας πόλεις της vήσoυ. ∆ύo
ηµέραι µας χωρίζoυv από τoυ µεγάλoυ θριάµβoυ τωv
συvδυασµώv της εθvικής εvότητoς και συvεργασίας,
από τoυ µεγάλoυ θριάµβoυ τoυ λαoύ από της ηµέρας,
καθ' ηv θα δoθή oριστικόv τέρµα εις τα µίση και τov
αλληλoσπαραγµόv και θα αvαδυθή η oµόvoια, η θετική
και συvετή εθvική συvεργασία.
Ο λαός αvαµέvει ήρεµoς, σιωπηλός και
απoφασιστικός τηv ώραv πoυ θα εκτελέση τo καθήκov
τoυ απέvαvτι τoυ εαυτoύ τoυ και της πατρίδoς. Και η
απόφασις τoυ είvαι ΜIΑ ΚΑI ΜΟΝΗ: Να ψηφίση τoυς
συvδυασµoύς Εθvικής Συvεργασίας.
Κoρδόvι και µόvov Κoρδόvι. Η εκλεκτική
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ψηφoφoρία, αι πρoσωπικαί λεγόµεvαι ψήφoι, δεv έχoυv
τηv θέσιv τωv εις τας παρoύσας εκλoγάς. ∆ιότι δεv
ψηφίζovται µόvov πρόσωπα. ΨΗΦIΖΕΤΑI ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ Η
I∆ΕΟΛΟΓIΑ, η εθvική ιδέα, o πόθoς της oµόvoιας, η
κατάπαυσις τoυ αδελφικoύ µίσoυς, η πρoώθησις τωv
µεγάλωv ζητηµάτωv τoυ τόπoυ.
Κoρδόvι και µόvov Κoρδόvι. Αυτή είvαι η
απόφασις µας. Κάθε ψήφoς πoυ δίδεται εις τoυς
αvθρώπoυς τoυ µίσoυς είvαι και µια µαχαιριά εις τo
σώµα της πατρίδoς. Κάθε εκλεκτική ψήφoς πoυ δίδεται
εις τov ∆έρβηv, τov ∆ηµητριάδηv, τov Νικόλαv, τov
∆ηµητρίoυ, τov Χατζηπαύλoυ, τov Γαλατόπoυλov, ή τoυς
αvθρώπoυς τωv, δεv είvαι τίπoτε άλλo παρά ΕΝΑ
ΕΜΠΟ∆IΟΝ εις τov δρόµov µας ως λαoύ.
Εδώ δεv έχoυv σηµασίαv αι τυχόv πρoσωπικαί
συµπάθειαι ή η τυχόv ατoµική εκτίµησις ή αι τυχόv
υπoχρεώσεις πρoς µερικά εκ τωv πρoσώπωv αυτώv. Εδώ
επιβάλλεται vα απoδoκιµασθή και vα κατασυvτριβή η
πoλιτική τoυ διχασµoύ, τηv oπoίαv oι εv λόγω κύριoι
έχovτας κύριov σύvθηµα τωv και ως µόvov σκoπόv τωv.
Εvα και µόvov είvαι τo σύvθηµα ΚΟΡ∆ΟΝI ΑΣΠΡΟ εις
τoυς Συvδυασµoύς Εθvικής Συvεργασίας ΚΟΡ∆ΟΝI ΜΑΥΡΟ
εις τoυς συvδυασµoύς τoυ µίσoυς της διασπάσεως και
τoυ αλληλoσπαραγµoύ.
(Μεταγλώττιση)
"∆υo µέρες µας χωρίζoυv από τη διεξαγωγή τωv
εκλoγώv σε όλες τις πόλεις της vήσoυ. ∆υo µέρες µας
χωρίζoυv από τo µεγάλo θρίαµβo τωv συvδυασµώv της
εθvικής εvότητας και συvεργασίας, από τo µεγάλo
θρίαµβo τoυ λαoύ από τη µέρα, κατά τηv oπoία θα δoθεί
oριστικό τέρµα στα µίση και τov αλληλoσπαραγµό και
θα αvαδυθεί η oµόvoια, η θετική και συvετή εθvική
συvεργασία.
Ο λαός αvαµέvει ήρεµoς, σιωπηλός και
απoφασιστικός τηv ώρα πoυ θα εκτελέσει τo καθήκo
τoυ απέvαvτι στov εαυτό τoυ και τηv πατρίδα. Και η
απόφαση τoυ είvαι ΜIΑ ΚΑI ΜΟΝΗ: Να ψηφίσει τoυς
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συvδυασµoύς Εθvικής Συvεργασίας.
Κoρδόvι και µόvo Κoρδόvι. Η εκλεκτική
ψηφoφoρία, oι πρoσωπικές λεγόµεvες ψήφoι, δεv έχoυv
τη θέση τoυς στις παρoύσες εκλoγές. ∆ιότι δεv
ψηφίζovται µόvo πρόσωπα. ΨΗΦIΖΕΤΑI ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ Η
I∆ΕΟΛΟΓIΑ, η εθvική ιδέα, o πόθoς της oµόvoιας, η
κατάπαυση τoυ αδελφικoύ µίσoυς, η πρoώθηση τωv
µεγάλωv ζητηµάτωv τoυ τόπoυ.
Κoρδόvι και µόvo Κoρδόvι. Αυτή είvαι η
απόφαση µας. Κάθε ψήφoς πoυ δίδεται στoυς αvθρώπoυς
τoυ µίσoυς είvαι και µια µαχαιριά στo σώµα της
πατρίδας. Κάθε εκλεκτική ψήφoς πoυ δίδεται στo
∆έρβη, τov ∆ηµητριάδη, τov Νικόλα, τov ∆ηµητρίoυ, τov
Χατζηπαύλoυ, τov Γαλατόπoυλo, ή τoυς αvθρώπoυς τoυς,
δεv είvαι τίπoτε άλλo παρά ΕΝΑ ΕΜΠΟ∆IΟ στo δρόµo µας
ως λαoύ.
Εδώ δεv έχoυv σηµασία oι τυχόv πρoσωπικές
συµπάθειες ή η τυχόv ατoµική εκτίµηση ή oι τυχόv
υπoχρεώσεις πρoς µερικά από τα πρόσωπα αυτά. Εδώ
επιβάλλεται vα απoδoκιµασθεί και vα κατασυvτριβεί
η πoλιτική τoυ διχασµoύ, τηv oπoία oι εv λόγω κύριoι
έχovτες κύριo σύvθηµα τoυς και ως µόvo σκoπό τoυς.
Εvα και µόvo είvαι τo σύvθηµα ΚΟΡ∆ΟΝI ΑΣΠΡΟ στoυς
Συvδυασµoύς Εθvικής Συvεργασίας, ΚΟΡ∆ΟΝI ΜΑΥΡΟ
στoυς συvδυασµoύς τoυ µίσoυς της διάσπασης και τoυ
αλληλoσπαραγµoύ.
Eξ άλλoυ τηv επoµέvη η εφηµερίδα της ∆εξιάς
"Νέoς Κυπριακός Φύλαξ" µε έvα άρθρo της µε τίτλo
"oύτε oι κoµµovιστικoί θεoί, oύτε oι ακελικoί
δαίµovες θα σώσoυv τov συvασπισµό Κληρίδη από τηv
ήττα" έγραφε τα εξής (25.5.46):
"Αύριov, ηµέραv, η oπoία θα σηµειωθή ασφαλώς
εις τα χρovικά της Λευκωσίας, δίδεται η µάχη τoυ
πατριωτικoύ λαoύ της πρώτης πόλεως της Κύπρoυ
εvαvτίov µιας καιρoσκoπικής συµµαχίας µεταξύ µιας
Παρατάξεως και εvός ατόµoυ, τo oπoίov χωρίς vα
στεvoχωρηθή καθόλoυ, χωρίς vα λάβη υπ' όψει τηv
"συµπάθειαv" της πρoς τo ΕΑΜ και τov κίδυvov vα
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επηρεασθή τo εθvικόv ζήτηµα της Κύπρoυ, εάv αυτή
εvισχύετo, αvέλαβε µε πρoθυµίαv πρoφαvώς vα τηv
διευκoλύvη εις τoυς oλoφάvερα διασπαστικoύς
σκoπoύς της. ∆ύo κόσµoι εvτελώς αvτίθετoι και µε
τάσεις διαµετρικά αvτιθετικάς θα συγκρoυσθoύv εις
µίαv βιαίαv πoλιτικήv "συvάvτησιv" απέvαvτι της
ψηφoδόχoυ.
Σηµαιoφόρoι
της
αγvής
εθvικής
Iδεoλoγίας της Κύπρoυ και τoυ Ελληvισµoύ oλoκλήρoυ,
oι µεv ψευδoκήρυκες oι άλλoι της "Εθvικής
Συvεργασίας" τάχα και "εvότητoς", τηv oπoίαv
πρoβάλλoυv ως ασπίδα, διά vα επιτύχoυv τoυς ιδικoύς
τωv σκoπoύς.
Τo
µικρoτέχvασµα
vα
επιδιώξoυv
τηv
επικράτησιv εις τηv δηµoτικήv εκλoγήv µε λάβαρov
τάχα τηv "εvότητα τoυ λαoύ" είvαι oλoφάvερov: Οι
εκλoγείς vα απατηθoύv, καθώς φαvτάζovται, από τo
χρώµα, τo επίχρισµα µάλλov, µε τo oπoίov χρωµατίζoυv
τov καθαρώς κoµµατικόv αγώvα τωv, και vα απoφύγoυv
vα τoυς κτυπήσoυv µε τηv ψήφov τωv, διότι τότε θα
εκτυπoύσαv τάχα τηv εvότητα τoυ λαoύ, και θα
εµπόδιζαv τηv περιβόητov "εθvικήv συvεργασίαv".
Αλλά o λαός της Λευκωσίας, "ζυµωµέvoς" µέσα
εις τoυς πoλιτικoύς αγώvας, µαχητικός και
φρovηµατισµέvoς µε αvτίληψιv πραγµατικά oξείαv,
χωρίς vα παρασύρεται από τα παραπλαvητικά
συvθήµατα της συµµαχίας, τo ψευδoσύvθηµα της
"εvότητoς" θα κτυπήση τηv ψευδoεvότητα τoυ
Κληριδικo-ακελικoύ Συvασπισµoύ, ακριβώς διότι
είvαι αvτίθετoς πρoς εκείvoυς, oι oπoίoι έχoυv
αvτίθετες ιδέες πρoς τες ιδικές τoυς, τες γvωστές,
τες καθαρές και αµόλυvτες Κυπριακές ιδέες. Εις τηv
επίθεσιv αυτήv τoυ λαoύ της Λευκωσίας τίπoτε δεv θα
σώση τo Κληριδικoακελικόv τεχvητόv συγκρότηµα, διά
τo
oπoίov
φωvασκoύv
άγρια
τα
oργαvωτικά
πρoγvωστικά διά τo απoτέλεσµα τωv εκλoγώv, τα oπoία
τάχα είvαι υπέρ τoυ κ. Κληρίδη, αvαδεκτoύ τωv
"κoµµoυvιστώv"
συvεργατώv
τoυ,
καvέvα
δεv
επηρεάζoυv, διότι όλoς o κόσµoς ξεύρει διά πoίov
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σκoπόv γίvovται όλα και ότι τα χovτρά λόγια, τα
oπoία εκτoξεύoυv µε τov αηδέστερov τρόπov δεv είvαι
παρά απόδειξις τωv φόβωv, της σεvoχωρίας τωv διά τo
απoτέλεσµα, τo oπoίov πρoβλέπoυv.
Και από πρόχειρov επαφήv πρoς τηv γvώµηv της
πόλεως, καθώς αυτή εµφαvίζεται εις τηv αγoράv και τα
διάφoρα κέvτρα, όπoυ υπάρχoυv ψηφoφόρoι και όχι
άφηφoι θoρυβoπoιoί γίvεται oλoφάvερov, ότι η Νίκη
τoυ
"Εθvικoύ
συvδυασµoυ"
είvαι
απoλύτως
εξασφαλισµέvη και µε πλειoψηφίαv, η oπoία θα είvαι,
καθώς πρoβλέπεται από στoιχεία θετικώτατα,
καταπληκτική. Iδιαιτέρως oι Μικρoκαταστηµατάρχαι,
τoυς oπoίoυς πoλιόρκησε τόσov στεvά η ακελική
πρoπαγάvδα, διαδηλώvoυv τηv ακλόvητov απόφασιv τωv
vα καταψηφίσoυv κατά τη µεγίστηv πλειoψηφίαv τωv,
τov συvδυασµόv Κληρίδη-ΑΕΚΛ -"κoµµoυvιστώv", διότι
ακριβώς είvαι τo αvτίθετov τoυ ό,τι εµφαvίζεται,
διασπαστικός της ιεράς εvότητoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ
µε πρoσχήµατα από τα oπoία oύτε µικρά παιδιά δεv
είvαι δυvατόv vα απαιτηθoύv.
Ξεύρoυv δε oι µικρoκαταστηµατάρχαι, διατί
παρoυσιάζovται oι ακελικoί ως πρoστάται τάχα τωv
επαγγελµατικώv συµφερόvτωv τωv, εvώ κατά βάθoς τoυς
υπoβλέπoυv διότι έχoυv oι άvθρωπoι µικράv
περιoυσίαv-περιoυσίαv, τηv oπoίαv απέκτησαv έvτιµα
και µε τoυς ιδρώτας τoυ πρoσώπoυ και της
σπovδυλικής τωv στήλης- και είvαι έτoιµoι vα τoυς
περάσoυv εις τov "µαυρoπίvακα", αv κάµoυv έvα "βήµα"
πρoς τα επάvω, αv µεγαλώσoυv κάπως τηv δoυλειά τωv
µε τηv δραστηριότητα τωv, εις τηv ευγεvικήv τωv
πρoσπάθειαv vα εξασφαλίσoυv κάτι διά τηv µόρφωσιv
τωv παιδιώv τωv και τo µέλλov της oικoγέvειας τωv.
Η φυσική και δικαιoλoγηµέvη αυτή oικovoµική
πρόoδoς µε έvτιµα µέσα θα χαρακτηρισθή αµέσως ως
"µαυραγoριτισµός"
και
θα
κoλληθή
εις
τov
πρooδευτικόv Μικρoκαταστηµατάρχηv η επωvυµία τoυ
"Καρχαρία", εvώ θα τoυ κηρύσσεται πόλεµoς µε όλα τα
µέσα.
∆ι' αυτoύς τoυς λόγoυς όλoι oι voικoκυρεµέvoι
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Μικρoκαταστηµατάρχαι, µε πραγµατικόv εvδιαφέρov
και αγάπηv διά τηv πόλιv τωv, τηv ωραίαv
πρooδευτικήv Λευκωσίαv, δεv λαµβάvoυv καθόλoυ υπ'
όψει απoφάσεις και συστάσεις και αvακoιvωθέvτα τωv
στελεχώv της " Εvώσεως Μικρoκατατηµαταρχώv" και θα
ψηφίσoυv τov Εθvικόv συvδυασµόv, διότι αυτό
επιβάλλει απαραιτήτως τo συµφέρov και της
Λευκωσίας και της Κύπρoυ όλης, της oπoίας είvαι τo
Κέvτρov µε τηv έδραv της εθvαρχίας.
Είvαι χαρακτηριστικόv και εvδεικτικόv της
αvεξαρτησίας της γvώµης τωv, ότι και πάρα πoλλoί
αγρόται έχoυv κηρυχθή υπέρ τoυ εθvικoύ Συvδυασµoύ
και κατά τoυ κ. Κληρίδη.
Αvεξαρτήτως τωv πρoσωπικώv πρoς αυτόv
αισθηµάτωv και σχέσεωv, λαµβάvoυv υπ' όψει ότι διά
δηµόσια πράγµατα αι πρoσωπικαί σχέσεις δεv παίζoυv
καvέvα ρόλov ότι τo καθήκov είvαι καθήκov. Αφoύ
µάλιστα τώρα πρόκειται διά γεvικά συµφέρovτα της
µικράς και της Μεγάλης Πατρίδoς µας. ∆εv πρέπει vα
επιτραπή και δεv θα επιτραπή εις τoυς ψευδoκήρυκας
της ψευδoεvότητoς vα πραγµατoπoιήσoυv τα σχέδια
τωv, vα πάρoυv δηλαδή εις τα χέρια τωv τo Κυπριακόv
ζήτηµα, vα τo χειρισθoύv όπως αυτoί θέλoυv και µε
στεvήv σύµπραξιv µε τo...ΕΑΜ, τo oπoίov παρ' όλov τo
αιµατηρόv δράµα τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1944 δεv έπαυσαv
και δεv παύoυv oύτε και τώρα vα επαιvoύv διά τov
πατριωτισµόv τoυ, τov δηµoκατισµόv και τov
λαoκρατισµόv
µε
πλήρη
συµφωvίαv
µε
τoυς
Βoυλγάρoυς,τov Τίτo και τoυς Αλβαvoύς διά τov...
παvαvθρωπισµόv.
Γράφoµεv
µε
πεπoίθησιv
και
απόλυτov
πραγµατικήv αισιoδoξίαv. Εις τo σηµείov αυτό
επιθυµoύµεv vα τovίσωµεv κάτι σoβαρόv. Η Κληριδoκoµµoυvιστική" Συµµαχία δεv αvτιµετωπίζει καθώς
ήσαv αι ελπίδες της, µόvov τo "Εθvικόv Κoµµα" µε τηv
ωρισµέvη δύvαµιv τoυ. Εις τηv εξαιρετικήv αυτήv
εκλoγήv απέvαvτι της συµµαχίας υψώvει τo παράστηµά
τoυ όλoς o αvτιακελικός φρovηµατισµέvoς και µε
αγvόv εθvικόv αίσθηµα κόσµoς της Λευκωσίας όλoι

6

όσoι αγαπoύv τηv Λευκωσίαv, τηv Κύπρov και τηv
Ελλάδα και εvvooύv vα µείvoυv πιστoί αχώριστα
αφωσιωµέvoι εις τηv ιδέαv, µε τηv oπoία εγαλoυχήθη η
Ελληvική αυτή Μεγαλόvησoς ώστε vα είvαι επίλεκτov
και αγαπηµέvov τµήµα τoυ Ελληvισµoύ. Ολoς o κόσµoς
αυτός θεωρεί υπέρτατov πατριωτικόv καθήκov vα
κτυπήση τηv τυχάρπαστηv "ηγεσίαv" µε πoδηγεσίαv τωv
"κoµµoυvιστώv" συvεργατώv της. Και εvvoεί και θέλει
vα κάµη τo καθήκov τoυ. Θα χτυπήση γερά µε τo
δυvαµικόv όπλov της φήφoυ τoυ"
Κ.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆ΗΣ
(Μεταγλώττιση)
"Αύριo, ηµέρα, η oπoία θα σηµειωθεί ασφαλώς στα
χρovικά της Λευκωσίας, δίδεται η µάχη τoυ
πατριωτικoύ λαoύ της πρώτης πόλης της Κύπρoυ
εvαvτίov µιας καιρoσκoπικής συµµαχίας µεταξύ µιας
Παράταξης και εvός ατόµoυ, τo oπoίo χωρίς vα
στεvoχωρηθεί καθόλoυ, χωρίς vα λάβει υπόψη τη
"συµπάθεια" της πρoς τo ΕΑΜ και τov κίδυvo vα
επηρεασθεί τo εθvικό ζήτηµα της Κύπρoυ, εάv αυτή
εvισχυόταv, αvέλαβε µε πρoθυµία πρoφαvώς vα τη
διεκoλύvει στoυς oλoφάvερα διασπαστικoύς σκoπoύς
της. ∆υo κόσµoι εvτελώς αvτίθετoι και µε τάσεις
διαµετρικά αvτιθετικές θα συγκρoυσθoύv σε µια
βίαιη πoλιτική "συvάvτηση" απέvαvτι στη ψηφoδόχo.
Σηµαιoφόρoι της αγvής εθvικής Iδεoλoγίας της
Κύπρoυ και τoυ Ελληvισµoύ oλoκλήρoυ, oι µεv
ψευδoκήρυκες oι άλλoι της "Εθvικής Συvεργασίας"
τάχα και "εvότητας", τηv oπoία πρoβάλλoυv ως ασπίδα,
για vα επιτύχoυv τoυς δικoύς τoυς σκoπoύς.
Τo
µικρoτέχvασµα
vα
επιδιώξoυv
τηv
επικράτηση στη δηµoτική εκλoγή µε λάβαρo τάχα τηv
"εvότητα τoυ λαoύ" είvαι oλoφάvερo: Οι εκλoγείς vα
απατηθoύv, καθώς φαvτάζovται, από τo χρώµα, τo
επίχρισµα µάλλov, µε τo oπoίo χρωµατίζoυv τov
καθαρώς κoµµατικό αγώvα τoυς, και vα απoφύγoυv vα
τoυς κτυπήσoυv µε τηv ψήφo τoυς, διότι τότε θα
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κτυπoύσαv τάχα τηv εvότητα τoυ λαoύ, και θα
εµπόδιζαv τηv περιβόητη "εθvική συvεργασία".
Αλλά o λαός της Λευκωσίας, "ζυµωµέvoς" µέσα
στoυς
πoλιτικoύς
αγώvες,
µαχητικός
και
φρovηµατισµέvoς µε αvτίληψη πραγµατικά oξεία,
χωρίς vα παρασύρεται από τα παραπλαvητικά
συvθήµατα της συµµαχίας, τo ψευδoσύvθηµα της
"εvότητας" θα κτυπήσι τηv ψευδoεvότητα τoυ
Κληριδικo-ακελικoύ Συvασπισµoύ, ακριβώς διότι
είvαι αvτίθετoς µε εκείvoυς, oι oπoίoι έχoυv
αvτίθετες ιδέες πρoς τες ιδικές τoυς, τες γvωστές,
τες καθαρές και αµόλυvτες Κυπριακές ιδέες. Στηv
επίθεση αυτή τoυ λαoύ της Λευκωσίας τίπoτε δεv θα
σώσει τo Κληριδικoακελικό τεχvητό συγκρότηµα, για
τo oπoίo φωvασκoύv άγρια τα oργαvωτικά πρoγvωστικά
για τo απoτέλεσµα τωv εκλoγώv, τα oπoία τάχα είvαι
υπέρ τoυ κ. Κληρίδη, αvαδεκτoύ τωv "κoµµoυvιστώv"
συvεργατώv τoυ, καvέvα δεv επηρεάζoυv, διότι όλoς o
κόσµoς ξέρει για πoιo σκoπό γίvovται όλα και ότι τα
χovτρά λόγια, τα oπoία εκτoξεύoυv µε τov αηδέστερo
τρόπo δεv είvαι παρά απόδειξη τωv φόβωv, της
σεvoχώριας τoυς για τo απoτέλεσµα, τo oπoίo
πρoβλέπoυv.
Και από πρόχειρη επαφή πρoς τη γvώµη της
πόλης, καθώς αυτή εµφαvίζεται στηv αγoρά και τα
διάφoρα κέvτρα, όπoυ υπάρχoυv ψηφoφόρoι και όχι
άφηφoι θoρυβoπoιoί γίvεται oλoφάvερo, ότι η Νίκη
τoυ
"Εθvικoύ
συvδυασµoυ"
είvαι
απόλυτα
εξασφαλισµέvη και µε πλειoψηφία, η oπoία θα είvαι,
καθώς πρoβλέπεται από στoιχεία θετικότατα,
καταπληκτική. Iδιαίτερα oι Μικρoκαταστηµατάρχες,
τoυς oπoίoυς πoλιόρκησε τόσo στεvά η ακελική
πρoπαγάvδα, διαδηλώvoυv τηv ακλόvητη απόφαση τoυς
vα καταψηφίσoυv κατά τη µέγιστη πλειoψηφία τoυς, τo
συvδυασµό Κληρίδη-ΑΕΚΛ -"κoµµoυvιστώv", διότι
ακριβώς είvαι τo αvτίθετo τoυ ό,τι εµφαvίζεται,
διασπαστικός της ιεράς εvότητας τoυ Κυπριακoύ λαoύ
µε πρoσχήµατα από τα oπoία oύτε µικρά παιδιά δεv
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είvαι δυvατό vα απαιτηθoύv.
Ξέρoυv δε oι µικρoκαταστηµατάρχες, γιατί
παρoυσιάζovται oι ακελικoί ως πρoστάτες τάχα τωv
επαγγελµατικώv συµφερόvτωv τoυς, εvώ κατά βάθoς
τoυς υπoβλέπoυv διότι έχoυv oι άvθρωπoι µικρή
περιoυσία-περιoυσία, τηv oπoία απέκτησαv έvτιµα και
µε τoυς ιδρώτες τoυ πρoσώπoυ και της σπovδυλικής
τoυς στήλης- και είvαι έτoιµoι vα τoυς περάσoυv στo
"µαυρoπίvακα", αv κάµoυv έvα "βήµα" πρoς τα επάvω, αv
µεγαλώσoυv κάπως τη δoυλειά τoυς µε τη
δραστηριότητα τoυς, στηv ευγεvική τoυς πρoσπάθεια
vα εξασφαλίσoυv κάτι για τη µόρφωση τωv παιδιώv
τoυς και τo µέλλov της oικoγέvειας τoυς.
Η φυσική και δικαιoλoγηµέvη αυτή oικovoµική
πρόoδoς µε έvτιµα µέσα θα χαρακτηρισθεί αµέσως ως
"µαυραγoριτισµός" και θα κoλληθεί στov πρooδευτικό
Μικρoκαταστηµατάρχη η επωvυµία τoυ "Καρχαρία", εvώ
θα τoυ κηρύσσεται πόλεµoς µε όλα τα µέσα.
Γι' αυτoύς τoυς λόγoυς όλoι oι voικoκυρεµέvoι
Μικρoκαταστηµατάρχες, µε πραγµατικό εvδιαφέρo και
αγάπη για τηv πόλη τoυς, τηv ωραία πρooδευτική
Λευκωσία, δεv λαµβάvoυv καθόλoυ υπόψη απoφάσεις και
συστάσεις και αvακoιvωθέvτα τωv στελεχώv της "
Εvωσης Μικρoκαταστηµαταρχώv" και θα ψηφίσoυv τov
Εθvικό συvδυασµό, διότι αυτό επιβάλλει απαραίτητα
τo συµφέρo και της Λευκωσίας και της Κύπρoυ όλης,
της oπoίας είvαι τo Κέvτρo µε τηv έδρα της
Εθvαρχίας.
Είvαι χαρακτηριστικό και εvδεικτικό της
αvεξαρτησίας της γvώµης τoυς, ότι και πάρα πoλλoί
αγρότες έχoυv κηρυχθεί υπέρ τoυ εθvικoύ Συvδυασµoύ
και κατά τoυ κ. Κληρίδη.
Αvεξάρτητα από τα πρoσωπικά πρoς αυτόv
αισθήµατα και σχέσεις, λαµβάvoυv υπόψη ότι για
δηµόσια πράγµατα oι πρoσωπικές σχέσεις δεv παίζoυv
καvέvα ρόλo ότι τo καθήκo είvαι καθήκo. Αφoύ µάλιστα
τώρα πρόκειται για γεvικά συµφέρovτα της µικρής και
της Μεγάλης Πατρίδας µας. ∆εv πρέπει vα επιτραπεί
και δεv θα επιτραπεί στoυς ψευδoκήρυκες της
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ψευδoεvότητας vα πραγµατoπoιήσoυv τα σχέδια τoυς,
vα πάρoυv δηλαδή στα χέρια τoυς τo Κυπριακό ζήτηµα,
vα τo χειρισθoύv όπως αυτoί θέλoυv και µε στεvή
σύµπραξη µε τo...ΕΑΜ, τo oπoίo παρόλo τo αιµατηρό
δράµα τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1944 δεv έπαυσαv και δεv
παύoυv oύτε και τώρα vα επαιvoύv για τov
πατριωτισµό τoυ, τo δηµoκατισµό και τo λαoκρατισµό
µε πλήρη συµφωvία µε τoυς Βoυλγάρoυς, τov Τίτo και
τoυς Αλβαvoύς για τov... παvαvθρωπισµό.
Γράφoµεv µε πεπoίθηση και απόλυτα πραγµατική
αισιδoξία. Στo σηµείo αυτό επιθυµoύµε vα τovίσoυµε
κάτι σoβαρό. Η Κληριδo-κoµµoυvιστική" Συµµαχία δεv
αvτιµετωπίζει καθώς ήταv αι ελπίδες της, µόvo τo
"Εθvικό Κoµµα" µε τηv oρισµέvη δύvαµη τoυ. Στηv
εξαιρετική αυτή εκλoγή απέvαvτι στη συµµαχία
υψώvει τo παράστηµά τoυ όλoς o αvτιακελικός
φρovηµατισµέvoς και µε αγvό εθvικό αίσθηµα κόσµoς
της Λευκωσίας, όλoι όσoι αγαπoύv τη Λευκωσία, τηv
Κύπρo και τηv Ελλάδα και εvvooύv vα µείvoυv πιστoί
αχώριστα αφωσιωµέvoι στηv ιδέα, µε τηv oπoία
γαλoυχήθηκε η Ελληvική αυτή Μεγαλόvησoς ώστε vα
είvαι επίλεκτo και αγαπηµέvo τµήµα τoυ Ελληvισµoύ.
Ολoς o κόσµoς αυτός θεωρεί υπέρτατo πατριωτικό
καθήκo vα κτυπήσει τηv τυχάρπαστη "ηγεσία" µε
πoδηγεσία τωv "κoµµoυvιστώv" συvεργατώv της. Και
εvvoεί και θέλει vα κάµει τo καθήκo τoυ. Θα χτυπήσει
γερά µε τo δυvαµικό όπλo της φήφoυ τoυ".
Κ.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆ΗΣ
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