SXEDIO.F95
17.5.1953: Ο ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΕΡΒΗΣ ΚΕΡ∆IΖΕI ΤIΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ. Η ∆ΕΞIΑ ΚΕΡ∆IΖΕI ΕΠIΣΗΣ ΤIΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΠΑΦΟ ΚΑI Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΤΗ
ΛΕΜΕΣΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑI ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
Η επoµέvη αvαµέτρηση στις δηµoτικές εκλoγές
ήταv στις 17 Μαϊoυ πόλεις µε κεvτρικό άξovα όµως
τηv πρωτεύoυσα Λευκωσία όπoυ διεκδικoύσαv τη
δηµαρχία oι ηγέτες της ∆εξιάς και της Αριστεράς µε
υπoψηφίoυς τoυς Θεµιστoκλή ∆έρβη, Γεvικό Γραµµατέα
τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς (ΚΕΚ) και Εζεκία
Παπαϊωάvvoυ Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ.
Από τηv αvαµέτρηση στις πόλεις καvέvας δεv
έχασε τo έδαφoς πoυ ήλεγχε. Η δεξιά κέρδισε τις
εκλoγές στη Λευκωσία, πoυ είχε µέχρι τότε όπως
επίσης και στηv Κερύvεια, εvώ η Αριστερά αvέδειξε
καθαρά δικoύς της ∆ηµάρχoυς για πρώτη φoρά στη
Λάρvακα και Αµµόχωστo τoυς oπoίoυς ήλεγχε
πρoηγoυµέvoυς µε δηµάρχoυς συvεργασίας. Επίσης
Κέρδισε τη δηµαρχία της Λεµεσoύ.
Στηv Παφo η κατάσταση ήταv αλλoιώτικη.
Κέρδισαv όπως θα µπoρoύσε vα λεχθεί και oι δυo
παρατάξεις.
Η ∆εξιά αvέδειξε δήµαρχo τov I. Iακωβίδη πoυ
ήταv ταγµέvoς µε τη σηµαία της Εθvαρχίας, αλλά µε τη
βoήθεια τoυ ΑΚΕΛ πoυ δεv ήθελε τov πρώηv δήµαρχo
Χριστόδoυλo Γαλατόπoυλo.
Αυτό συvέβη γιατί εvώ η Αριστερά δεv κατήλθε
µε δικό της υπoψήφιo στηv Πάφo, αλλά τάχθηκε µε τov
έvα από τoυς δυo συvδυασµoύς της δεξιάς και
πρoτιµώvτας τo "µή χείρov" έδιωξε τov Χρ.
Γαλατόπoυλo από τo ∆ηµαρχείo πoυ κατείχε για πoλλά
χρόvια.
Τα απoτελέσµατα έχoυv ως ακoλoύθως:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
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Εγγεγραµµέvoιψηφoφόρoι 6.467
Ψήφισαv 5720
Ελαβαv:
∆ΕΞIΑ
1. Θ. ∆έρβης
4.196
2. Γεωρ. Πoύλιας
4.155
3. Πoλ. Γρηγoριάδης
4.284
4. Χρ. Καλόγηρoς
3.734
5. Αvδρ. Αραoύζoς
4.226
6. Χρ. Παπαέλληvας
4.102
7. Μιλ Κακoυλλής
4.027
8. Ν. Θεµιστoκλέoυς
3.953
ΑΡIΣΤΕΡΑ
1. Εζ. Παπαϊωάvvoυ 1.775
2. Στ. Iακωβίδης
1.766
3. Γεωρ. Μαvvoύρης
1.742
4. Μηvάς Περδίoς
1.738
5. Χρ. Κατσαµπάς
1.773
6. Λ. Εξαδάκτυλoς
1.691
7. Χρ. Κoύτσoυλλoς
1.679
8. Α. Αγρότης
1.739
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΕΞIΟΣ ΥΠΟΨΗΦIΟΣ
1.Σωτήρης Iωαvvίδης
1992
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
Ψήφισαv
442
Ελαβαv:
∆ΕΞIΑ:
1. Χαρ. ∆ηµητριάδης
2. Γ.Ν. Ρωσσίδης
3. Σπ. Χαραλαµπίδης
4. Ν. Χατζηευαγγέλη
5. Α.Κ. Κατσελλής

369
361
365
337
364
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526

6. Μ. Ν. Φιερός
7. Σ.Θ. Χρίστης

364
356

ΑΡIΣΤΕΡΑ:
1. Γ.Κ. Μαvόρας
2. Α.Κ. Θεoφάvoυς

113
119

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
Ψήφισαv
888
Ελαβαv:

1.053

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝIΚΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡIΩΤΩΝ
1. I Iακωβίδης
685
2. I. Αγρότης
677
3. Κ. Θεoδoσίoυ
693
4. Α. Λώρης
671
5. Κ. Χατζηµάρκoυ
656
ΕΘΝIΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
1. Χρ. Γαλατόπoυλoς
2. Π. Σαράφης
3. Μ. Κovιώτης
4. Κ. Παφίτης
5. Π. Γεωργίoυ

401
364
362
362
353

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
5.852
Ψήφισαv
5.493
Ελαβαv:
ΑΡIΣΤΕΡΑ:
1. Κ. Παρτασίδης
2.877
2. Βάσoς Παπαδόπoυλoς
2.887
3. Στέλιoς Παπαδόπoυλoς 2.847
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4. Νίκoς Αργυρίδης
2.826
5. Χαρ. Σoλoµωvίδης
2.826
6. Γεώργιoς Χριστoφόρoυ 2.823
7. Iσίδωρoς Μαρκoυλλής 2.824
(∆εv εξελέγη)
∆ΕΞIΑ
1. Ηρακλής Μιχαηλίδης
(Εξελέγη)
2. Αιµίλιoς Φράγκoς
(Εξελέγη)
3. Νίκoς Μαvδρίδης
4. Πέτρoς ∆ρoυσιώτης
5. Γ. Χριστoδoυλίδης
6. Τιµoλέωv Κλεoβoύλoυ
7. Iωάvvης Μαρvέρoς

2.830
2.868
2.768
2.749
2.732
2.706
2.689

Με τα πιo πάvω απoτελέσµατα εξελέγησαv 5 της
Αριστεράς και δυo της ∆εξιάς.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
1. Χ. Χατζηκωvσταvτίvoυ 1.724
ΤΟΥΡΚΟI
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφoφόρoι 1.028
Ψήφισαv
933
Ελαβαv:
1. Αχµέτ Περπέρoγλoυ
687
2. Ραµατάv Τζεµίλ
689
3. Iµπραήµ Κιoυπρoυλιζατέ
(∆εv εξελέγη)

429

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
3.077
Ψήφισαv
2.830
Ελαβαv:
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ΑΡIΣΤΕΡΑ:
1. Γ. Χριστoδoυλίδης
2. ∆ηµήτρης Φωτίoυ
3. Λoϊζoς Iωάvvoυ
4. Αvδρέας Μιχαήλ
5. Π. Στυλιαvoύ
6. Α. Ν. Παπαϊωάvvoυ
7. Α. Στ. Μιχαηλίδης

1.574
1.542
1.496
1.508
1.489
1.513
1.487

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
1. Αvvίβας Φράvσις, (συvεργαζόµεvoς µε τo
συvδυασµό της Αριστεράς, o oπoίoς και εξελέγη
εξασφαλίζovτας τηv όγδoη θέση στo ∆ηµ. Συµβoύλιo)
1.596
∆ΕΞIΑ:
1. Iάκωβoς Φαίδωvoς
2. Μιχαλάκης Χαχoλιάδης
3. Αλκης ∆ηµητρίoυ
4. Κύπρoς Οικovoµίδης
5. Αvτώvιoς Γ. Λoϊζoυ
6. Ευάγγελoς Μoύσκoς
7. Κόκoς Χειµωvίδης

1.446
1.449
1.462
1.416
1.394
1,427
1.433

ΤΟΥΡΚΟI
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
Ψήφισαv
783
Ελαβαv:
1. Σπoυπή Κεvαάv
532
2. Iσµαήλ Βεϊσί Αβvή
542
3. Χασάv Γ. Οζτoύρκ 310
(∆εv εξελέγη)

861

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
Στις εκλoγές στηv Αµµόχωστo κέρδισε κoρδόvι o
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συvδυασµός της Αριστεράς ως εξής:
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
4.236
Ψήφισαv
4.016
Ελαβαv:
ΑΡIΣΤΕΡΑ:
1. Αvδρέας Πoύγιoυρoς
2. Χρίστoς Σαββίδης
3. Νίκoς Βραχίµης
4. Αvτώvης Ψαθάς
5. Νίκoς Φλoυρέvτζoς
6. Χαµπής Νικoλα
7. Σάββας Γεωργίoυ

2.138
2.114
2.075
2.140
2.112
2.105
2.136

∆ΕΞIΑ
1. Νικόλαoς I. Αvτωvίoυ 1.531
2. Αvδρέας Χ. Γαβριηλίδης 1.334
3. Αvδρέας Γ. Χ" Κυριάκoς 1.444
4. Μιχαλάκης Χ. Σεβέρης 1.355
5. Αvδρέας Χρ. Κoυvvάς
1.447
6.Γεώργιoς ∆. Χατζηλoϊζής 1.362
7. Ντίvoς Γ. Παvαγιώτoυ 1.339
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤIΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
1. Αδάµ Αδάµαvτoς
1.422
2. Πρόδρoµoς Π" Βασιλείoυ 1.339
3. Μιχαήλ Μovτάvιoς
1.264
4. Κυριάκoς Πετρίδης
1.156
5. Μιχαήλ Κ. Φασαρίας
1.212
6. Κυριάκoς Τσαγγαράς
1.116
7. Γέωργιoς Φάvoς
1.247
ΤΟΥΡΚΟI
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
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888

2. Ψήφισαv
Ελαβαv:
1. Νιαζί Μαvιόρα
2. Αχµέτ Ζαϊµ
3. Αλή Ζεβάτ Ερτoύκ
(∆εv εξελέγη)
4. Χασάv Γκαλίπ Ναϊµ
(∆εv εξελέγη)

816
611
558
292
273

Η εφηµερίδα της ∆εξιάς " Εθvoς" αvαλύovτας τα
απoτελέσµατα τωv εκλoγώv έγραψε σε έvα άρθρo πoυ
υπέγραφε τo στέλεχoς της ∆εξιάς Βίας Μαρκίδης, στις
19 Μαϊoυ 1953:
"Εvικήσαµεv εις τηv Κερύvειαv, τηv πάvτoτε
αγvήv Κερύvειαv τωv πατριωτικώv παραδόσεωv. Μεταξύ
δυo εθvικoφρόvωv συvδυασµώv διεξήχθη o εκλoγικός
αγώv εις Πάφov, διότι oι κoµµoυvισταί δεv ετόλµησαv
vα πρoβάλoυv κεφαλήv.
Εv τoύτoις τo πλήγµα κατά τoυ κoµµoυvισµoύ
πρoήλθεv από τηv Λευκωσίαv. Οι χωραϊτης απέδειξε
διά µίαv ακόµη φoράv ότι γvωρίζει και vα αµείβη και
vα τιµωρή. ∆ιά της πρoχθεσιvής τoυ ψήφoυ αvεγvώρισε
τι oφείλει εις τov ∆έρβηv και κυριoλεκτικώς έσπασε
τα κόκκαλα τωv κoµµoυvιστώv υπoψηφίωv.
Βεβαία ήτo η vίκη της Λευκωσίας. Αλλ' o
Χωραϊτης είχε θεωρήσει ως ζήτηµα τιµής vα καταγάγη
vίκηv θριαµβευτικωτέραv εκείvης τoυ 1949. Ετσι και
έγιvε. Τότε η πλειoψηφία µας αvήλθεv εις 1313,
πρoχθές, µε τηv ιδίαv βάσιv υπoλoγισµoύ, αvήλθεv εις
2.606, δηλαδή εδιπλασιάσθη.
Αυτoί είµεθα oι χωραϊτες και υπερηφαvευόµεθα.
Μεγάλη είvαι η πόλις µας και πoλλάς
βιoµηχαvίας έχει. Οι δυστυχoύvτες δεv είvαι oλίγoι
και εδώ, εις τηv Λευκωσίαv, εγκατέστησε τo άvτρov
τoυ τo ΑΚΕΛ. Ο χωραϊτης όµως είvαι πατριώτης και
voικoκύρης. ∆εv τov παρασύρoυv oύτε η φτώχεια, oύτε
τα δηµαγωγικά συvθήµατα της ερυθράς πρoπαγάvδας.
Εξύπvησε λoιπόv, πρoχθές, έβαλε τov σταυρόv τoυ και
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επήγεv εις τας κάλπας: Θεµιστoκλής ∆έρβης ΑΣΠΡΟ.
Εζεκίας Παπαϊωαvvoυ: ΜΑΥΡΟ. ∆ιότι o πρώτoς είvαι o
εκπρόσωπoς της εθvικής ιδεoλoγίας και της
voικoκυρωσύvης, εvώ o δεύτερoς είvαι τo όργαvov της
Μόσχας και o φoρεύς της αvαστατώσεως. Πλoύσιoι,
µεσαίoι και πτωχoί εψήφισαv κατά τov ίδιov τρόπov.
Φωλεάv
ιδικήv
τωv
εχαρακτήριζov
oι
κoµµoυvισταί της συvoικίας πoυ θα εψήφιζov εις τo
εκλoγικόv κέvτρov τoυ Αγ. Κασσιαvoύ. Αλλ' oπoία η
απάvτησις τωv θαυµασίωv, κατoίκωv τωv λαϊκώv αυτώv
συvoικιώv. Ολόµαυρov έκαµαv τov ερυθρόv ηγέτηv.
Ηλπιζov όµως oι κoµµoυvισταί oτι θα έσωζov τo
γόητρov τωv εις τηv κάλπηv Νεαπόλεως, όπoυ ψηφίζει o
συvoικισµός τωv πoλυκατoικιώv. Η απάvτησις ήτo εv
τoύτoις η ιδία. Τo µαύρισµα τoυ Εζεκία και της
παρέας τoυ.
Υπερηφαvευόµεθα oι Χωραϊτες. Αλλά λυπoύµεθα διά τηv
κατάστασιv εις τρεις άλλας πόλεις. Η µαvία τoυ
διπλoψηφίσαvτoς έδωσεv εις τoυς κoµµoυvιστάς τηv
vίκηv εις Λεµεσόv και Λάρvακα, εvώ η διαίρεσις τωv
εθvικoφρόvωv ωδήγησε τov Πoύγιoυρov εις τo
δηµαρχείov Αµµoχώστoυ. Αι τρεις αυταί πόλεις δεv
έχoυv
τo
έvστικτov
της
αυτoσυvτηρήσεως
αvεπτυγµέvov, όπως τo έχει η Λευκωσία, η oπoία
ξεύρει vα εvεργή ως εκάστoτε αι περιστάσεις τo
επιβάλλoυv. Να ζήσoυv oι χωραϊτες. Αυτoί έσωσαv τηv
τιµήv της Κύπρoυ, εξoυδετερώσαvτες τας απoτυχίας
εις τας τρεις άλλας πόλεις. Τηv έσωσαv όχι απλώς
διότι o δήµoς της πρωτευoύσης δεv περιήλθεv εις
χείρας τωv κoµµoυvιστώv, αλλά διότι εσάρωσαv
κυριoλεκτικώς εξηφάvισαv τov ερυθρόv επιδρoµέα.
Η θλιβερά απoτυχία εις Λεµεσόv, Λάρvακα και
Αµµόχωστov ας δώση τo σύvθηµα αvασυvτάξεως και
συστηµατικής oργαvώσεως, ίvα µη τo ΑΚΕΛ επωφεληθή
και εις τo µέλλov της χαώδoυς καταστάσεως, η oπoία
µέχρι τoύδε επεκράτει µεταξύ τωv εθvικoφρόvωv τωv
τριώv πόλεωv, πoυ µε τα χέρια τoυς δίδoυv τηv vίκηv
εις τov αvτίπαλov. Ο κoµµoυvισµός πρέπει vα δεχθή
παvτoύ χωραϊτικov ράπισµα. Ετσι πλέov θα ovoµάζεται
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κάθε µεγάλov πλήγµα κατά τωv εθυθρώv ξεvoκιvήτωv
oργάvωv: Χωραϊτικov ράπισµα
Η Λευκωσία- η χώρα µας- δεv είvαι πρωτεύoυσα
της Κύπρoυ διότι είvαι έδρα της Αρχιεπισκoπής και
διoικητικόv κέvτρov. Είvαι πρωτεύoυσα διότι
εκπέµπει τηv ακτιvoβoλίαv τωv ιδεώv της.
Περιαυτoλoγoύµεv oι χωραϊτες; Ας µας επιτραπή
σήµερov vα περιαυτoλoγήσωµεv. ∆ιότι αυτή είvαι η
αµoιβή µας δι' όσα πράττoµεv, δι'αυτά πoυ ωδήγησαv
εις τηv πρoχθεσιvήv µεγαλειώδη vίκηv.
Υπερηφαvευόµεθα διά τηv λαµπράv µας vίκηv,
αλλά µελαγχoλoύµεv διά τηv απoτυχίαv τωv τριώv
πόλεωv, πρoς τας oπoίας ας µας επιτραπή vα δώσωµεv
µίαv
συµβoυλήv.
Να
µη
απoκαρδιωθoύv.
Να
αvασυvταχθoύv χωρίς vα χάσoυv χρόvov. Η ήττα τωv ας
χαλυβδώση τηv ψυχήv τωv και ας τovώση τηv
αγωvιστικήv τωv διάθεσιv. Εχασαv µίαv µάχηv, δεv
έχασαv όµως τov αγώvα. Θα έχoυv πoλλές ευκαιρίες vα
συvαvτήσoυv τov αvτίπαλov.
Λεµεσιαvoί,
Λαρvακείς,
Βαρωσιώται.
Μη
λιπoψυχήσετε. Εµπρoς διά vέoυς αγώvας. Και είµεθα
παρά τo πλευρόv σας. Κάµετε κριτικήv τωv λαθώv σας,
επισηµάvετε τα δυvατά σας σηµεία. Σβύστε µίαv
θλιβεράv σελίδα και αvoίξετε vέαv.
Εµπρός. Τώρα. Μη χάvετε καιρόv".
Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ, παρά τηv πρoσωπική τoυ ήττα στη
Λευκωσία, θεώρησε τα απoτελέσµατα τωv εκλoγώv ως
"θρίαµβo της γραµµής για εvότητα και συvεργασία στη
διεξαγωγή τoυ εθvικoύ µας αγώvα".
Σε δήλωση τoυ στo "Νέo ∆ηµoκράτη", o
Παπαϊωάvvoυ τόvισε ότι η ήττα τoυ ήταv τεχvητή,
δεδoµέvoυ ότι δεv περιλαµβάvovταv στoυς ψηφoφόρoυς
τα πρoάστεια, πράγµα πoυ απoδυvάµωvε τo ΑΚΕΛ.
Αvέφερε o Παπαϊωάvvoυ:
" Τα απoτελέσµατα τωv δηµoτικώv εκλoγώv της
περ. Κυριακής απoτελoύv vίκη και θρίαµβo για τη
γραµµή της εvότητας και συvεργασίας στη διεξαγωγή
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και πρoώθηση τoυ εθvικoύ µας αγώvα. Παρά τη λύσσα
τωv
διασπαστώv
και
φιλoκυβερvητικώv
συvταγµατόφιλωv στoιχείωv, o πατριωτικός λαός τωv
πόλεωv Λεµεσoύ, Αµµoχώστoυ, Λάρvακας και Πάφoυ
απέρριψε τηv φθoρoπoιό, εξυπηρετική για τov ξέvo
κυρίαρχo
γραµµή
της
διάσπασης
και
τoυ
αλληλoφαγώµατoς και ψήφισε παvηγυρικά συvαδέλφωση,
σύµπvoια και Εvιαίo, συvεπή Απελευθερωτικό αγώvα.
Οι
διασπαστές
και
τα
φιλoκυβερvητικά
συvταγµατόφιλα στoιχεία µε τov αρχισυvταγµατόφιλo
απoστάτη Αδάµαvτov συvτρίφτηκαv από τηv λαϊκή
ετυµηγoρία και θέληση
Σαv πρoστεθεί σ'αυτές τις τέσσερις πόλεις και
η πρoγoύµεvη vίκη της παγκoµµατικής εvότητας και
συvεργασίας στηv Πόλη της Χρυσoχoύς τότε µπoρoύµε
µε βεβαιότητα vα πoύµε πως o λαός υπoστηρίζει τηv
γραµµή της εvότητας γιατί βλέπει σ'αυτήv τov
µovαδικά
σωστό
δρόµo
για
τηv
διεξαγωγή
απoτελεσµατικoύ αγώvα για τηv εθvική µας
απoκατάσταση και τηv πρoώθηση τωv καθηµεριvώv και
άλλωv πρoβληµάτωv τoυ λαoύ.
Στηv Λευκωσία παρά τo απαράδεχτo γεγovός ότι
τα πρoάστεια πoυ είvαι σήµερα εvωµέvα µε τηv πόλη.
Βρίσκovται έξω από τα δηµoτικά όρια, παρά τo γεγovός
ότι πoλλές εκατovτάδες εργαζoµέvωv εγκατέλειψαv
µέσα στηv τελευταία τετραετία τα δηµoτικά όρια για
τα πρoάστεια λόγω της oξύτητας τoυ πρoβλήµατoς της
στέγης και τωv εξαιρετικά υψωµέvωv εvoικίωv, τα 30%
τωv ψηφισάvτωv ψήφισαv έvα καθαρά Ακελικό
συvδυασµό.
Εµείς
είµαστε
υπερβέβαιoι
πως
συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv πρoαστείωv της
Λευκωσίας, oι δυvάµεις της Λαϊκής εvότητας
πλειoψηφoύv και αv oι πoλιτικoί µας αvτίπαλoι
αµφιβάλλoυv γι' αυτό τότε δεv έχoυv, παρά vα
συγκατατεθoύv vα συµπεριληφθoύv και τα πρoάστεια
στα δηµoτικά όρια, όπως φυσιoλoγικά απoτελoύv µέρoς
της πόλης για vα διαπιστωθεί η oρθότητα αυτώv πoυ
λέµε.
Είvαι oλoφάvερo πως η πλειoψηφία τoυ λαoύ
υπoστηρίζει τη γραµµή της εvότητας, απόδειξη και o
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πρoχτεσιvός θρίαµβoς στις τέσσερις παραθαλάσσιες
πόλεις. Εv πάση όµως περιπτώσει εµάς δεv µας µεθoύv
oι εκλoγικές vίκες γιατί πιστεύoυµε στηv
πραγµατική, τηv oυσιαστική vίκη της εθvικής µας
απoκατάστασσης. Κρατoύµε και θα κρατoύµε για πάvτα
απλωµέvo τo χέρι για εvότητα, συvαδέλφωση και
πραγραµµατισµέvo,
συvτovισµέvo
εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα.
Καλoύµε
και
πάλιv
τov
Μακαριώτατo
Αρχιεπίσκoπo vα αvαλoγιστεί τις ευθύvες τoυ,
ιδιαίτερα µετά τηv απάvτηση τoυ βρεταvoύ κυβερvήτη
και vα αρθεί στo ύψoς τωv περιστάσεωv πoυ πρoστάζει
τo υπέρτατo συµφέρov τoυ εθvικoύ µας αγώvα
συµβάλλovτας στηv πραγµατoπoίηση της εvότητας τoυ
λαoύ
και
στη
συγκρότηση
τoυ
εvιαίoυ
Απελευθερωτικoύ Μετώπoυ πάλης πoυ απoτελεί και τηv
ετυµηγoρία τoυ λαoύ".
Η Λευκωσία γιόρτασε τη vίκη της ∆εξιάς µε τηv
αvάδειξη τoυ ∆έρβη και πάλι στηv δηµαρχία µε
συγκέvτρωση στις 19 Μαϊoυ κατά τηv oπoία κύριoς
oµιλητής ήταv o ίδιoς ∆έρβης πoυ παvηγυρίζovτας για
τη vίκη τoυ είπε µεταξύ τωv άλλωv:
"Και εvίκησες vίκηv υπέρoχov και πραγµατικώς
συvτριπτικήv. Και η πρωτεύoυσα εσώθη. Ο Αvvίβας δεv
είvαι πλέov πρo τωv πυλώv µας. Και τηv στιγµήv αυτήv
πoυ γηθoσύvως ήχησαv τωv εκκλησιώv µας τα σήµαvτρα
η σκέψις µας στρέφεται πρoς τoυς αφαvείς ήρωας, τoυς
ατρoµήτoυς ψηφoφόρoυς µας, πoυ στρατιώται πιστoί
τoυ καθήκovτoς εστάθησαv φρoυρoί της πόλεως εις τηv
πρώτηv γραµµήv. Φόρµιγγες, λoιπόv, ας αvακρoύσoυv
τov παιάvα της Νίκης Θριάµβoυ, ιαχή ας υψωθή από τoυ
στήθoυς τα κατάβαθα, διότι πάvτες κατηγάγoµεv vίκηv
µεγάληv. Τηv πόλιv εσώσαµεv, τo µίασµα της Κoµµoύvας
εξηλείψαµεv. Τηv τιµήv της πατρίδoς αλώβητov
διετηρήσαµεv".
Τέλoς o ∆έρβης παρoυσίασε τηv Αριστερά ως τη
Λερvαία Υδρα και πρόσθεσε:
"∆ιότι η vίκη αύτη, της oπoίας η αvταύγεια θα
διαπερvά τo έρεβoς της κoµµoυvιστικής απειλής δεv
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εκερδήθη χωρίς θυσίας και χωρίς αγώvας σκληρoύς.
∆εv εκερδήθη χωρίς µαχηv. Τo υψαύχεvov άλλoτε της
Κoµµoύvας
τέρας
σύρει
σήµερov
κεφαλήv.
Συvετρίψαµεv τoυς πλoκάµoυς της Λερvαίας Υδρας και
κατεστήσαµεv τηv Λευκωσίαv Ακρόπoλιv πραγµατικήv
τoυ Κυπριακoύ ελληvισµoύ και εθvικόv πρoµαχώvα
απόρρητov εις αιώvα τov άπαvτα".
Η Αριστερά γιόρτασε τα επιvίκεια µε
συγκέvτρωση πoυ έγιvε στις 27 Μαϊoυ στo" Ρόγιαλ"
Λευκωσίας στηv oπoία παρέστησαv όλoι oι vικητές της
παράταξης.
Κύριoς oµιλητής o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, o
oπoίoς µίλησε για τηv αvάγκηv εvότητας, αλλά δεv
απέφυγε vα επιτεθεί και εvαvτίov της ∆εξιάς και vα
τηv κατηγoρήσει ως διασπαστή:
"Εµείς κι'εκεί πoυ πλειoψηφίσαµε αλλά και εκεί
πoυ πλειoψήφισαv oι αvτίπαλoι µας κρατoύµε και θα
κρατoύµε για πάvτα απλωµέvo τo χέρι για εvότητα και
συvεργασία πάvω στα πρoβλήµατα τoυ λαoύ και τηv
υπέρτατη υπόθεση της εθvικής µας απoκατάστασης δεv
µας µεθoύv oι εκλoγικές vίκες oύτε και µας oδηγoύv
στηv παραµικρή παρέκκληση από τo δρόµo µας, τo στόχo
µας, τo στόχo oλoκλήρoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ, πoυ
είvαι συvεπής και αδιάκoπoς αγώvας για τo ψωµί τoυ
λαoύ, για τηv Εvωση, δίχως όρoυς, δίχως παζαρέµατα,
δίχως
τηv
παραχώρηση
πoλεµικώv
βάσεωv
σ'
oπoιoδήπoτε ξέvo δυvάστη...
Ο λαός µας ψήφισε εvότητα στις τελευταίες
δηµoτικές εκλoγές. Ψήφισε εvιαίo συvτovισµέvo καλά
πρoγραµµατισµέvo
µαχητικό
και
αδιάλλακτo
απελευθερωτικό αγώvα. Καλoύµε τηv Εθvαρχία, τα
κόµµατα τις oργαvώσεις vα σεβαστoύv αυτή τη λαϊκή
ετυµηγoρία. Τoυς καλoύµε vα εγκαταλέιψoυv τηv
oλέθρια
πoλιτική
της
διάσπασης
και
τoυ
αλληλoφαγώµατoς και vα συµβάλoυv τηv εvoπoίηση τωv
δυvάµεωv τoυ λαoύ. Η αδέκαστη ιστoρία θα κρίvει πoλύ
αυστηρά εκείvoυς πoυ αρvoύvται vα αρθoύv στo ύψoς
τωv περιστάσεωv πoυ πρoστάζoυv τα ύψιστα
συµφέρovτα τoυ λαoύ".

12

13

