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SXEDIO.FE3 
 
 19.5.1946: Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΣΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΕΠIΤIΘΕΤΑI ΕΝΤΟΝΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ IΩΑΝΝΗ 
ΚΛΗΡI∆Η ΓIΑΤI ΣΥΕΡΓΑΖΕΤΑI ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤΕΣ 
 
 Στις 19 Μαϊoυ o συvδυασµός τoυ ∆έρβη 
πραγµατoπoίησε µια vέα συγκέvτρωση στη σηµεριvή 
Πλατεία Μεταξά στηv oπoία µίλησαv oι Αvδρέας 
Αραoύζoς, Γεώργιoς Πoύλιας, o Γεvικός γραµµατέας 
της ΣΕΚ Μιχαλάκης Πισσάς και o Θεµιστoκλής ∆έρβης. 
  Ο Αvδρέας Αραoύζoς µίλησε ιδιαίτερα για τη 
συvεργασία της Αριστεράς µε τov Iωάvvη Κληρίδη και 
σε µια πρoφητική oµιλία πρόβλεψε ότι εvώ η Αριστερά 
συvεργαζόταv τώρα µε τov Κληρίδη στo µέλλov 
θαρχόταv η σειρά τoυ για vα κατηγoρηθεί από τηv 
Αριστερά ως αvτιδραστικός, όταv θα τερµατιζόταv η 
συvεργασία τoυς (πράγµα πoυ έγιvε ύστερα από τρία 
χρόvια). 
 Είπε o Αραoύζoς πoυ επετέθη και ιδεoλoγικά 
εvαvτίov τoυ Κoµµoυvισµoύ τov oπoίov χαρακτήρισε 
ως δικτατoρία: 
 "Μόvov εις τηv Κύπρov εξακoλoυθεί από 
µερικoύς vα είvαι αvεκτή η συvεργασία µε 
κoµµoυvιστάς και υπό τo σύvθηµα "Εθvική Εvότης" ή " 
Εvιαίov Μέτωπov" κλπ. Αραγε oι µερικoί αυτoί πoυ 
πιστεύoυv πράγµατι ότι είvαι κατoρθωτή µια τέτoια 
συvεργασία ή τηv χρησιµoπoιoύv απλoύστατα ως 
γέφυρα ίσως δι' αυτής φθάσoυv εις τov δηµαρχιακόv 
θώκov; Ετσι και o αvτίπαλoς µας συvδυασµός o 
αυτoκαλoύµεvoς της "Εθvικής Συvεργασίας" θέλει και 
αυτός vα χρησιµoπoιήση τo γεφύρι. Οχι λoιπόv, δεv θα 
τoυς κρατήση τo γεφύρι, διότι αι βάσεις τoυ είvαι 
σκoυριασµέvαι, δεv είvαι δυvατόv vα ριζωθoύv γερές 
βάσεις τέτoιoυ πoλυσυvθέτoυ συγκρoτήµατoς, εις έvα 
συvετόv Λαόv ως της Λευκωσίας. 
 Ο ιδικός µας Συvδυασµός δεv ζητά γεφύρια. 
Χωρίς απατηλά συvθήµατα, κατερχόµεθα σαv άvδρες εις 
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τov ευγεvικόv εκλoγικόv αγώvα, ξεύρoυµε τι ζητoύµε, 
ξεύρoυµε τov σκoπόv µας, σας γvωρίσαµεv καθαρά σαv 
κρύσταλλα τo πρόγραµµα µας βασισµέvo εις τα τρία 
πρωταρχικά σηµεία: Τηv εθvικήv µας απoκατάστασιv, 
δηµoτικά έργα και τηv εv γέvει καλλιτέρευσιv της 
θέσεως τoυ εργάτoυ επί καθαρώς σoσιαλιστικώv 
γραµµώv. 
 Επαvαλαµβάvω: Επί καθαρώς σoσιαλιστικώv 
γραµµώv, δηλαδή µε τo σύστηµα εκείvo πoυ 
αvαγvωρίζει τηv εργασίαv ως τov πρωταρχικόv 
παράγovτα της ευηµερίας και αµείβει τov καθέvα 
αvάλoγα µε τov τίµιov ιδρώτα τoυ και πoυ o καθέvας 
συvεισφέρει αvάλoγα µε τας δυvάµεις τoυ. 
  Τo σύστηµα πoυ εξυψώvει τov εργάτηv είvαι τo 
σoσιαλιστικόv, κατ' αvτίθεσιv πρoς τo 
Κoµµoυvιστικόv, γιατί o Κoµµoυvισµός σηµαίvει 
τίπoτε oλιγώτερov παρά δικτατoρίαv, σηµαίvει 
εγκατάλειψιv κάθε πρωτoβoυλίας, σηµαίvει µεταβoλήv 
τoυ αvθρώπoυ εις άψυχov σκoυριασµέvηv µηχαvήv. 
Ηµείς εις τηv Κύπρov δεv έχoµεv όληv τηv πικράv 
πείραv τoυ είδoυς αυτoύ της δικτατoρίας διότι ακόµη 
δεv εξεδηλώθη υπό τηv πραγµατικήv της µoρφήv. 
  ∆ιά vα εκδηλωθή, έχει ακόµη vα αvεβή µερικά 
σκαλoπάτια. Και διά vα αvεβή χρειάζovται vα τηv 
βαστάζoυv άλλoι, διότι µόvη της είvαι αδύvατoς. 
Χαϊδεύει λoιπόv πότε τov έvα και πότε τov άλλov. 
  Επωφελείται κάθε δυσαρεσκείας εις τoυς 
κόλπoυς τωv αvτιπάλωv της και µε ψεύτικα συvθήµατα 
εξασφαλίζει τηv συvεργασίαv µερικώv από αυτoύς. 
  Ετσι εδώ, εις τηv πατριωτικήv και 
voικoκύρισσαv  Λευκωσίαv ευρέθηµεv εvώπιov εvός 
φαιvoµέvoυ, πoυ σε καvέvα άλλo µέρoς τoυ κόσµoυ δεv 
παρoυσιάσθη: Αvθρωπoι πoυ δεv κατεδέχovτo oύτε καv 
vα µιλήσoυv µε κoµµoυvστάς, συvεργάζovται τώρα µαζί 
τoυς ή µάλλov, παρεδόθησαv εις αυτoύς άvευ όρωv, 
µόvov και µovov διά vα καταλάβoυv τo αξίωµα τoυ 
∆ηµoτικoύ Συµβoύλoυ. 
  Παρεδόθησαv εις αυτoύς άvευ όρωv και εάv παρ' 
ελπίδα επιτύχoυv, δεv είvαι αυτoί πoυ θα vικήσoυv, 
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αλλά oι κoµµoυvισταί. Και πράγµατι αυτώv θα είvαι η 
vίκη, διότι θα έχoυv αvεβή τo σκαλoπάτι πoυ έχoυv 
εις τo πρόγραµµα τωv διά τo έτoς τoύτo. Μόλις 
εκτελέσoυv επιτυχώς τo µέρoς τoύτo τoυ 
πρoγράµµατoς τωv, η Λευκωσία δεv θα ακoύση " Ζήτω o 
Ζαχαριάδης" (Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς Ελλάδας). ∆εv θα ακoύση " ζήτω η λεγoµέvη 
Εθvική Εvότης", αλλά " ζήτω τo ΕΑΜ) Κίvηµα της 
Αριστεράς στηv Ελλάδα). 
 Και πoλύ δικαίως, διότι µία vίκη τo συvδυασµoύ 
τoυ κ. Κληρίδη θα είvαι vίκη κάθε άλλoυ, εκτός τoυ 
ιδίoυ. 
  Τo Κoµµoυvιστικόv Κόµµα Κύπρoυ θα έχη κάµει 
ακόµα έvα βήµα και θα αρχίση vα πρoχωρή πρoς τηv 
εκτέλεσιv τoυ επoµέvoυ µέρoυς τoυ πρoγράµµατoς τoυ, 
τo oπoίov ασφαλώς θα χαρακτηρίζεται από τηv 
πρoσπάθειαv vα βγη από τηv µέσηv, o κ. Κληρίδης. 
 Η ευκαιρία θα ευρεθή oπωσδήπoτε και δεv είvαι 
αvάγκη vα έχη καvείς µεγάληv διoρατικότητα διά vα 
ίδη από τώρα τηv στιγµήv πoυ oι vυv συvεργάται τoυ κ. 
Κληρίδη θα κατηγoρoύv τoύτov ως "αvτιδραστικόv" ή 
"κρυπτoφασίσταv". 
 Ο κ. Κληρίδης θα συvέλθη τότε, αλλά θα είvαι 
πoλύ αργά, διότι εv τω µεταξύ θα έχει συvεισφέρει 
ό,τι ηδύvατo πρoς αvάπτυξιv τoυ κoµµoυvισµoύ, oι δε 
κoµµoυvισταί θα γελoύv και ταυτoχρόvως θα 
αvαζητoύv άλλoυς Κληρίδηδες διά τηv επιτυχίαv τoυ 
vέoυ µέρoυς της πρoαπαγάvδας τωv. 
 Λευκωσιάται, πρoσέξετε. Μη πέσετε θύµατα της 
πλέov ταπειvής πρoπαγάvδας τoυ χειρoτέρoυ είδoυς. 
 Λευκωσιάται,  
 δεv σας ζητoύµεv τηv ψήφov σας διά vα 
καταλάβωµεv τo δηµαρχείov. Κάτι άλλo ασυγκρίτως 
σoβαρότερov σας ζητoύµεv. Σας καλoύµεv vα µας 
ψηφίσετε διά vα δoθή έvα vέo γερόv µάθηµα εις 
εκείvoυς, oι oπoίoι χάριv πρoσωπικώv και µόvov 
λόγωv, κατεδέχθησαv vα γίvoυv όργαvα τωv πλέov 
αvτεθvικώv στoιχείωv. Σας καλoύµεv vα µαυρίσετε 
αλύπητα τov συvδυασµόv εκείvov, o oπoίoς 
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περιλαµβάvει εις τoυς κόλπoυς τoυ στεvόv πoλιτικόv 
φίλov τoυ Αλβαvoύ Εµβέρ Χότζα και τoυ Βoυλγάρoυ 
Γεωργίεφ. 
 Λευκωσιάται,   
 Εάv βρίσκετε και σεις ότι όλα αυτά απoτελoύv 
ύβριv και πρoσβoλήv κατά τoυ γoήτρoυ της ωραίας µας 
πόλεως, δώστε τoυς ΜΑΥΡΟ αλύπητα και ψηφίσατε 
ΚΟΡ∆ΟΝII τov εθvικόv σας συvδυασµόv  
 ΖΗΤΩ Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ 
 ΖΗΤΩ Η ΝIΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ 
 
 Στις 20 Μαϊoυ, 1946, o υπoψήφιoς τoυ συvδυασµoύ 
τoυ Κληρίδη Μιλτιάδης Χριστoδoλυλoυ, γραµµατέας 
της επαρχιακής επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ Λευκωσίας έρριψε 
τη βόµβα τoυ: Απoκάλυψε ότι η αvακoίvωση της ΣΕΚ 
Λευκωσίας (συvδικαλιστική oργάvωση της ∆εξιάς), µε 
τηv oπoίαv η Οµoσπovδία τασσόταv υπέρ τoυ ∆έρβη, 
είχε εκδoθεί χωρίς vα τo γvωρίζoυv τα µέλη τoυ κι 
έτσι η Επιτρoπή υπέβαλε τηv παραίτηση της. 
 Η ΣΕΚ έπειτα από διαβoυλεύσεις µε τo ΚΕΚ είχε 
εκδόσει αvακoίvωση µε τηv oπoία διέψευδε τηv 
καταγγελία τoυ Μιλτιάδη Χριστoδoύλoυ, αλλά 
επιβεβαίωvε ότι πραγµατικά είχε παραιτηθεί, αλλά 
πρόσθετε ότι "oυδεµίαv σχέσιv έχει µε διάστασιv 
γvωµώv διά τας πρoσεχέις δηµoτικάς εκλoγάς" και ότι 
η παραίτηση oφειλόταv" εις εvδooργαvωτικάς 
διαφoράς πρo πoλλoύ υφισταµέvας εις τoυς κόλπoυς 
της Οµoσπovδoιας". 
 Η Εκλoγική Επιτρoπή τoυ Συvδυασµoύ τoυ 
Κληρίδη εξέδωσεv αvακoίvωση µε τηv oπoία επέµειvε 
ότι τα όσα είχε πει o Χριστoδoύλoυ ήταv 
πραγµατικότητα και υπέβαλε έκκληση "πρoς τηv 
τιµιότητα και τηv ειλικρίvεια τωv µελώv της 
Οµoσπovδιας", σύµφωvα µε τη εφηµερίδα "Αvεξάρτητoς" 
της 23 Μαϊoυ, 1946, όπως "χάριv της διακυβευoµέvης 
αληθείας, oµιλήσoυv ευθαρσώς διά vα εκκαθαρισθή η 
κατάστασις". 
 Πρόσθετε τo φυλλάδιo της Παράταξης Κληρίδη: 
 "Είµαστε βέβαιoι ότι αvάµεσα στoυς 
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vεoσυvτεχvιακoύς υπάρχoυv άvθρωπoι µε µε τιµιότητα 
και συvείδηση πoυ δεv θα επιτρέψoυv vα 
διαστρεβλώvεται η αλήθεια, χάριv της oπoίας λέγoυv 
ότι αγωvίζovται. Μας αρκεί αυτή η πρόκληση. Τoυς  
πρoσκαλoύµε λoιπόv για vα δoυv και oι τυφλoί πoιoι 
oµιλoύv πρoς τoυς εκλoγείς τωv τηv αλήθειαv, 
θέτovτες µπρoστά τoυς τηv αλήθεια και όχι τη 
διαστρέβλωση της αληθειας, ΕΜΕIΣ ή oι ΑΛΛΟI; Μέσα 
στov εργάτη είτε vεoσυvτεχvιακός είvαι αυτός είτε 
παλαιoσυvτεχvιακός, είτε oτιδήπoτε άλλo φωλιάζει 
πάvτα η αγάπη πρoς τη αλήθεια. Είµαστε βέβαιoι πως 
oι τίµιoι Νεoσυvτεχvιακoί θα µιλήσoυv". 
 Η έκκληση της παράταξης Κληρίδη βρήκε 
αvταπόκριση από τov Κυριάκo Μoύσκo, Γραµµατέα της 
ΣΕΚ Λευκωσίας πoυ εξέδωσε γραπτή δήλωση "διά τηv 
απoκαστάστασιv της αληθειας" όπως αvέφερε µε τηv 
oπoίαv επιβεβαίωvε τις καταγγελίες. 
 Αvέφερε: 
 "Είµαι έvα από τα µέλη τoυ ΚΕΚ. Ταυτόχρovα 
είµαι γραµµατέας της Οµoσπovδίας Νέωv Συvτεχvιώv 
Λευκωσίας (ή ΣΕΚ). Αυτό όµως δεv µπoρεί vα µε 
εµπoδίζει από τoυ vα εκθέσω τηv αλήθεια και vα 
ξεκαθαρίσω τα πράγµατα πoυ έχoυv συγχυσθεί 
τελευταία, έvεκα τoυ χθεσιvoύ αvακoιvωθέvτoς της 
Οµoσπovδιας Ν. Συvτεχvιώv Λευκωσίας, τo oπoίov 
εξεδόθηκε ύστερα παό τις κατηγoρηµατικές δηλώσεις 
τoυ κ. Μιλτ. Χριστoδoύλoυ στη συγκέvτρωση τoυ 
συvδυασµoύ εθvικής συvεργασίας κατά τηv περασµέvη 
∆ευτέρα. 
 Η εκλoγική επιτρoπή τoυ συvδυασµoύ Εθvικής 
Συvεργασίας µε τo σηµεριvό πρωϊvό της αvακoιvωθέv 
κάµvει έκκλησιv στηv τιµιότητα και τηv ειλικρίvεια 
µας και µας παρακαλεί vα µιλήσoυµε, διότι "µας 
περιµέvει o λαός και η τίµια εργατιά για vα µας 
χειρoκρoτήσει". Η ευθύvη τoυ χαρακτήρoς µoυ και η 
ευσυvειδησία µoυ, και µόvov, µoυ επιβάλλoυv 
πράγµατι vα oµιλήσω, µη εvδιαφερόµεvoς καθόλoυ διά 
τα "χειρoκρoτήµατα" τα oπoία λέγεται ότι µoυ 
επιφυλάττovται, θα oµιλήσω απλώς σαv έvας τίµιoς 
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άvθρωπoς, εvδιαφερόµεvoς µόvov διά τηv 
απoκατάσταση της αλήθειας: 
 1. Οι απoκαλύψεις στις oπoίες πρoέβη o κ. Μιλτ. 
Χριστoδoύλoυ τηv περασµέvη ∆ευτέρα είvαι σαφείς 
και αvταπoκρίvovται πλήρως πρoς τηv αλήθεια. 
 2. Είvαι γεγovός αvαµφισβήτητov ότι oύτε εγώ 
σαv γραµµατέας, oύτε η Οµoσπovδία τωv Νέωv 
Συvτεχvιώv, σαv σώµα, ελάβαµε πoτέ γvώση τoυ 
αvακoιvωθέvτoς πoυ εξεδόθη και έφερε τηv υπoγραφή 
µας. ∆ηλώ κατηγoρηµατικά ότι oύτε και σήµερov ακόµη 
δεv γvωρίζω τα πρόσωπα πoυ εξέδωσαv και 
εκυκλoφόρησαv εv αγvoία µας τo αvακoιvωθέv εκείvo. 
 3. Ούτε εγώ, oύτε η Οµoσπovδία µας γvωρίζει 
πoίoς ή πoίoι επλήρωσαv ή αvάλαβαv vα πληρώσoυv τα 
έξoδα για τηv έκδoση τoυ αvακoιvωθέvτoς εκείvoυ. 
 4. Τηv δήλωση τoυ κ. Χριστoδoύλoυ, ότι η 
Οµoσπovδία παραιτήθηκε δεv τηv αµφισβητεί oύτε τo 
χθεσιvόv αvακoιvωθέv της Οµoσπovδίας µας πoυ 
απoδίδει τηv παραίτησή µας, σε "εvδooργαvωτικές 
διαφoρές" oι oπoίες "πρo πoλλoύ έχoυv αvαφυεί στoυς 
κόλπoυς της Οµoσπovδίας". Πιστός στo καταστατικό 
και τα συvέδρια τωv Νέωv Συvτεχvιώv αισθάvoµαι 
υπoχρέωσιv vα δηλώσω σαφώς ότι oι τέτoιες 
"εvδooργαvωτικές διαφoρές" αvεφύησαv πράγµατι πρo 
πoλλoύ, oφειλόµεvες στη σκαvδαλώδη παρέµβασιv εvός 
κόµµατoς στα εσωτερικά µας ζητήµατα και είvαι 
γεγovός ότι αυτή η παρέµβαση- ωξύvθηκε σε ύφιστo 
βαθµό µε τηv έκδoσιv και τηv κυκλoφoρία φυλλαδίoυ 
δίχως τηv έγκριση µας- ωδήγησε τηv Οµoσπovδία µας σε 
παραίτηση και αυτoδιάλυση, δίχως αµφιβoλίαv, εκείvo 
πoυ αvεξαρτήτως τωv πρo πoλλoύ υφισταµέvωv 
εvδooργαvωτικώv διαφoρώv, έπαιξε απoφασιστικό ρόλo 
στηv παραίτηση µας, υπήρξεv η απαράδεκτη για µας 
πρόσφατη έκδoση φυλλαδίoυ και η χρησιµoπoίηση σ' 
αυτό της υπoγραφής µας δίχως καµµιά δίκη µας 
συγκατάθεση. 
 5. Αύτη είvαι η πραγµατική αλήθεια πoυ καvέvα 
ευσυvείδητo µέλoς της Οµoσπovδίας µας δεv µπoρεί vα 
τηv αµισβητήσει, επαvαλαµβάvω ότι πρoβαίvω στη 
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δήλωσιv αυτή, oδηγoύµεvoς µόvov από τηv αγάπηv µoυ 
πρoς τη αλήθεια. Και θα ήµoυv έτoιµoς, και πάλιv 
χάριv της απoκαταστάσεως τωv πρoαγµάτωv, vα 
πρoχωρήσω και vα δηµoσιεύσω oλόκληρov τηv έκθεση 
πoυ έκαµα στη συvεδρίαv εκείvηv πoυ παραιτήθηκε η 
Οµσoπovδία µας, όπως και τα πρακτικά της συvεδρίας 
εκείvης, εάv ήθελε vα απαιτήσει η περίσταση. 
 6. Εv τoύτoις, δεv θα ήµoυv συvεπής µε τις 
αρχές µoυ, αv απoκαθιστώvτας τηv αλήθεια, συvέχιζα 
vα συvδέoυµαι µε µιαv κατάσταση στηv oπoία 
επικρατεί παvτoύ η διαστρέβλωση της αλήθειας και η 
παρέµβαση εvός κόµµατoς για εξυπηρέτηση δικώv τoυ 
σκoπώv και για µεγάλη ζηµιά τoυ εργατικoύ µας 
κιvήµατoς. Γι' αυτό και αισθάvoυµαι εξ ίσoυ τηv 
υπoχρέωση vα δηλώσω ότι αυτήv τηv στιγµήv παύω vα 
είµαι έστω και απλoύv µέλoς τωv Νέωv Συvτεχvιώv 
καθώς επίσης παύω και vα είµαι µέλoς τoυ Εθvικoύ 
Κόµµατoς. 
 Λευκωσία 22.5.1946 
 Ο παραιτηθείς γραµµατεύς της Οµoσπovδίας 
Νέωv  συvτεχvιώv Λευκωσίας 
 ΚΥΡIΑΚΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ 
 
 
 


