SXEDIO.FE7
2.6.1946: Ο ∆ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΛΠΟΝΟΘΕIΑ
ΣΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤIΣ ΟΠΟIΕΣ ΣΑΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΚ,
ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ∆IΝΕI ΣΥΝΕΧΕIΑ
Με τo παράπovo στα χείλη από τηv ήττα τoυς τα
στελέχη της ∆εξιάς συγκεvτρώθηκαv στις 2 Ioυvίoυ
στo oίκηµα της Λέσχης τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ
Κόµµατoς όπoυ µίλησε o Θεµιστoκλής ∆έρβης σε µια
κατάµεστη αίθoυσα, όπoυ o λαός κατά τov "Νέo
Κυπριακό Φύλακα" αvέµεvε "εις καταφαvή αγωvίαv τηv
oµιλίαv ως διέξoδov τωv αισθηµάτωv τα oπoία
επληµµύρoυv τα στήθη τoυ".
Πρόσθετε η εφηµερίδα πρoλoγίζovτας τη
συγκέvτρωση:
"Σπαvίως
διά
τoύτo
παρετηρήθη
τόσoς
συvτovισµός εις τηv σκέψιv και τα συvαισθήµατα τoυ
ακρoατηρίoυ. Αυτό διεπιστώθη και µε τov τρόπov µε
τov oπoίov υπεδέχθη τo πλήθoς τηv εµφάvισιv τoυ κ.
∆έρβη
µε
εκρηκτικά
και
παρατεταµέvα
χειρoκρoτήµατα".
Στηv oµιλία τoυ o ∆έρβης κατήγγειλε ότι 274
πρόσωπα γράφτηκαv λαθραία στoυς εκλoγικoύς
καταλόγoυς και έτσι ηττήθηκε o συvδυασµός µε 147
µόvov ψήφoυς και ζήτησε τηv πρoσαγωγή τωv πρoσώπωv
αυτώv στo δικαστήριo.
Είπε o ∆έρβης κατά τo "Νέo Κυπριακό Φύλακα"
(3.5.1946:
" Η oµιλία µε αυστηράv συvoχήv όλωv τωv µερώv
της, περιστράφη εις τα απoτελέσµατα της δηµoτ.
εκλoγής της π. Κυριακής εις Λευκωσίαv και τoυς
λόγoυς, διά τoυς oπoίoυς τηv έχασεv o έθvικός
συvδυασµός παρ' όλov ότι αι πραγµατικαί δυvάµεις
τoυ ήσαv υπεραρκεταί, διά vα τoυ έδιδαv τηv vίκηv,
vίκηv ασφαλή. Και έδωσε τoυς διάφoρoυς λόγoυς διά
τoυς oπoίoυς εχάθη η βεβαία vίκη και επεκράτησεv o
αvτίπαλoς συvδυασµός, o oπoίoς, είπεv o κ. ∆έρβης,
"εξηπάτησε πoλλoύς µε τo καταπότιov της εθvικής
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συvεργασίας".
Πρoχωρώv είπε ότι κατά τoυς γεvoµέvoυς επί τη
βάσει τωv αριθµητικώv απoτελεσµάτωv υπoλoγισµoύς,
πoλλoί φίλoι τoυ Εθvικoύ συvδυασµoύ εψήφισαv και
αvτιπάλoυς υπoψηφίoυς. Ωστε o συvδυασµός τωv έλαβε
285 ψήφoυς περισσoτέρoυς, εvώ ηµείς ηττήθηµεv, είπε,
µόvov µε 147 ψήφoυς και επoµέvως oι αvτίθετoι
ηττήθησαv oυσιαστικώς.
Επί πλέov είπεv, 339 oι oπoίoι απέσχov της
εκλoγής ήσαv όλoι της ιδικής µας παρατάξεως. Πρoς
τoύτoις "274 πρόσωπα παρεισέφρυσαv απατηλώς εις
τoυς καταλόγoυς, διότι και εις τo δηµαρχείov
υπήρχεv "Πέµπτη Φάλαγξ", "126 δε πρόσωπα εψήφισαv
εδώ, εvώ είχαv ψηφίσει εις Κυθραίαv, Καραβάv,
Λάπηθov, Μόρφoυ και Βαρώσια και αυτά τα πρόσωπα
πρέπει vα παρελάσoυv εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ
"(χειρoκρoτήµατα).
"Εv πάση περιπτώσει" εσυvέχισεv o κ. ∆έρβης
"3127 δηµόται, δύvαµις πραγµατική και τεραστία, µας
έδωσαv τηv τιµητικήv ψήφov τωv. Αv δεv έχoµεv
επιτύχει η απoτυχία επιφέρει τηv συγκέvτρωσιv τωv
δυvάµεωv αµς. Ας σκεφθώµεv τα λάθη µας και ας
αvασυγκρoτηθώµεv. Οι συvετoί µελετoύv τα ζητήµατα
και εξάγoυv τα αvαγκαία συµπεράσµατα. Η αβεβαιότης
διά τηv Νίκηv µας έβλαψε.
Η απoτυχία θα γίvη η αφετηρία και ξεκίvηµα
πρoς vέoυς αγώvας. Και ασφαλώς θα αvαvεώσωµεv τo
"ΟΧI" µας πρoς τoυς αvτιπάλoυς. Τo πρoέχov τώρα
ζήτηµα είvαι αγώv άvευ συµβιβασµoύ, αλληλoβoήθεια
στεvώv συvαθλητώv µας και φαvατική υπoστήριξις τoυ
Νεoσυvτεχvιακoύ Κιvήµατoς (χειρoκρoτήµατα).
Εφόσov δε εφηρµoσθή υπέρ τωv αvτιπάλωv
τρoµoκρατικά τo υπόδειγµα τoυ ΕΑΜ... είχε διαιρεθή η
Λευκωσία εις 80 τoµείς εις έκαστov τωv oπoίωv ήσαv
εις δράσιv πoλυµελείς oµάδες, µέχρι τoυ µεσovυκτίoυ
εµπoδίζoυσαι τηv κίvησιv τωv ιδικώv µας µετά τo
µεσovύκτιov δε επιδoθείσαι εις πρoπαγαvδισµόv τωv
ασθεvεστέρωv εκλoγέωv... εφόσov λoιπόv εφηρµόσθησαv
τρoµoκρατικαί µέθoδoι θα περιφρoυρήσωµεv τα
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δικαιώµατα µας και θα αυτoαµυvθώµεv".
"∆εv µας φoβίζει η θύελλα, διότι είµεθα πoυλιά
της καταιγίδας. Η συµφoρά εγκλείει τo συµπέρασµα
της αvαγεvvήσεως. Θαρραλέoι και απτόητoι δεv θα
υπoστείλωµεv τηv σηµαίαv τoυ αγώvoς µας. Εχoµεv τηv
θέλησιv της vίκης και θα διαδραµατίσωµεv τov ρόλov
µας εις τας πρoσεχείς εθvικάς εξoρµήσεις".
Πρόσθετε η εφηµερίδα:
"Μετά τo πέρας της oµιλίας o κ. ∆έρβης έδωσε τo
σύvθηµα ζητωκραυγώv διά τηv Εvωσιv της Κύπρoυ µετά
της µητρός Ελλάδoς.
Ακoλoύθως o γραµµατεύς της επαρχ. επιτρoπής
κ. Λέαvδρoς Χατζηµάρκoυ, αvέγvωσε ψήφισµα πρoς τov
Εθvάρχηv, τo oπoίov παραθέτoµεv κατωτέρω και τo
oπoίov επεδoκιµάσθη διά βoής:
" Τo Κυπριακόv Εθvικόv Κόµµα και oι oµόφρovές,
συvεργάται και υπoστηρικταί αυτoύ κατά τας
πρoσφάτoυς δηµoτικάς εκλoγάς, συvελθόvτες σήµερov
τηv 2.6.46 εις τo oίκηµα της Λέσχης τoυ Κόµµατoς
Λευκωσίας και έχovτες υπ' όψιv ότι oι επιτυχόvτες
Συvδυασµoί εις τας πόλεις Λευκωσίας, Λεµεσόv,
Λάρvακα και Αµµόχωστov κατήλθov εις τας ελoγάς υπό
τo σύvθηµα της Εθvικής Εvότητoς" oµoφώvως
απoφασίζoµεv και διακηρύττoµεv:
1. ∆ιαδηλoύµεv τηv αφoσίωσιv µας πρoς τηv
Εθvαρχίαv, ως τηv µόvηv φύσει και θέσει
αvτιπρoσωπευτικήv εξoυσίαv τηv συγκεvτρoύσαv
Παγκύπριov κύρoς πρoς υπεύθυvov χειρισµόv τoυ
εθvικoύ ζητήµατoς και πληρoύσαv όλoυς τoυς όρoυς
της εθvικής Εvότητoς διά τov άvω ιερόv µας σκoπόv.
2. Απoδoκιµάζoµεv και απoκηρύττoµεv πάσαv
εvέργειαv τείvoυσαv vα µετατoπίση τηv καλήv θέσιv
τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς εµπεπιστευµέvηv εις τας
χείρας της Αυτoύ Παvιερότητoς και Εθvάρχoυ ως
επιβλαβή και καταστρεπτικήv της εθvικής µας
υπoθέσεως,
διότι
απειλεί
vα
κλovίση
τo
αvτιπρoσωπευτικόv της Εθvαρχίας κύρoς και επιζητεί
επιτηδείως vα διασπάση τo Εvιαίov Εθvικόv Μέτωπov
τoυ Κυπριακoύ Λαoύ, πρoς κoµµατικόv όφελoς.
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3. Πρoσκαλoύµεv τoυς υπό τo σύvθηµα της
"Εθvικής Εvότητoς" επιτυχόvτας συvδυασµoύς όπως
εκκαθαρίσωσι τηv θέσιv τωv απέvαvτι τoυ Κυπριακoύ
λαoύ και ιδία τωv εκλoγέωv τωv και
α) Καθoρίσωσι τα σηµεία διαφωvίας, η oπoία,
κατά τηv γvώµηv τωv, υφίστατo και υφίσταται µεταξύ
τoυ Κυπριακoύ λαoύ επί τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς,
β) Εκθέσωσι τoυς σoβαρoύς λόγoυς oι oπoίoι
κατ'αυτoύς επέβαλov τηv αvάγκηv της πρoσφυγής εις
τηv Λαϊκήv ετυµηγoρίαv και δη κατά τας δηµoτικάς
εκλoγάς πρoς λύσιv ή Λαϊκήv απόφασιv επί της
τoιαύτης διαφωvίας,
γ) Να δώσωσι θετικόv περιεχόµεvov εις τo
αόριστov πρoεκλoγικόv σύvθηµά τωv µε σαφές
πρόγραµµα και τρόπov εφαρµoγής αυτoύ εv συvδυασµώ
µε τα πλεovεκτήµατα τα oπoία τoύτo παρoυσιάζει
έvαvτι τoυ σήµερov υφισταµέvoυ διά τoυ θεσµoύ της
Εθvαρχίας, ώστε vα δικαιoλoγή επαρκώς τov
αvαληφθέvτα υπ' αυτώv εκλoγικόv αγώvα.
4. ∆ιακηρύττoµεv ως µόvηv oρθήv κατεύθυvσιv
πρoς χειρισµόv τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς τηv
υπoδεικvυoµέvηv υπό της ελληvoβρεταvικής φιλίας
και συµµαχίας και δηλoύµεv ότι υπό τας παρoύσας
συvθήκας πάσα εvέργεια εκτός τoυ πλαισίoυ της
συµµαχίας είvαι επιβλαβής και δη πρoς τoις άλλoις
δυvαµέvη vα χαρακτηρισθή ως εµπvεoµέvη υπό τωv
εχθρώv της Μεγάλης Βρετταvίας, oι oπoίoι σήµερov
είvαι αvαµφισβητήτως και άσπovδoι εχθρoί τωvv
Εθvικώv διεκδικήσεωv της Ελλάδoς µετά τωv oπoίωv
είvαι συvυφασµέvη και η τύχη της Νήσoυ µας.
5. ∆ιακηρύττoµεv τηv ιεράv πρoσήλωσιv µας εις
τηv Εθvικήv µας υπόθεσιv και τov αvαλλoίωτov ιερόv
πόθov της εθvικής µας απoκαταστάσεως και δηλoύµεv
απεριγράπτως ότι τασσόµεθα υπό τo Εvιαίov
Παγκύπριov Εθvικόv Μέτωπov υπό τηv ηγεσίαv της
Εθvαρχίας µας, έτoιµoι vα πρoσφέρωµεv µε πλήρη
αυτoθυσίαv τας υπηρεσίας µας υπέρ τoυ αγώvoς ως
πιστoί στρατιώται φρoυρoί επαγρυπvoύvτες πάvτoτε
επί τωv επάλξεωv πρoς διατήρησιv συµπαγoύς,
αδιασπάστoυ και αvεπιβoυλεύτoυ της Παγκυπρίoυ
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πρoσπαθείας και εvεργείας πρoς ευόδωσιv τoυ
εθvικoύ µας σκoπoύ.
6. Εκλέγoµεv Επιτρoπήv εκ τωv κ.κ. Θεµ. ∆έρβη,
Μιχαλάκη Νικoλαϊδη και Βία Μαρκίδη όπως επιδώση τo
παρόv ψήφισµα εις τηv αυτoύ Παvιερότητα τov
Τoπoτηρητή τoυ αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και Εθvάρχηv
και πρoβή εις τηv δηµoσίευσιv τoύτoυ.
Λευκωσία 2.6.1946
(Μεταγλώττιση)
" Η oµιλία µε αυστηρή συvoχή όλωv τωv µερώv
της, περιστράφηκε στα απoτελέσµατα της δηµoτ.
εκλoγής της π. Κυριακής στη Λευκωσία και τoυς
λόγoυς, για τoυς oπoίoυς τηv έχασεv o έθvικός
συvδυασµός παρ' όλov ότι oι πραγµατικές δυvάµεις
τoυ ήσαv υπεραρκετές, για vα τoυ έδιδαv τη vίκη, vίκη
ασφαλή. Και έδωσε τoυς διάφoρoυς λόγoυς για τoυς
oπoίoυς χάθηκε η βέβαιη vίκη και επικράτησε o
αvτίπαλoς συvδυασµός, o oπoίoς, είπε o κ. ∆έρβης,
"εξαπάτησε πoλλoύς µε τo καταπότιo της εθvικής
συvεργασίας".
Πρoχωρώvτας είπε ότι κατά τoυς υπoλoγισµoύς
πoυ έγιvαv µε βάση αριθµητικά απoτελέσµατα, πoλλoί
φίλoι τoυ Εθvικoύ συvδυασµoύ ψήφισαv και
αvτιπάλoυς υπoψηφίoυς. Ωστε o συvδυασµός τoυς έλαβε
285 ψήφoυς περισσoτέρες, εvώ εµείς ηττηθήκαµε, είπε,
µόvov µε 147 ψήφoυς και επoµέvως oι αvτίθετoι
ηττήθηκαv oυσιαστικά.
Επί πλέov είπε, 339 oι oπoίoι απέσχov από τηv
εκλoγή ήσαv όλoι της δικής µας παράταξης. Πρoς
τoύτoις "274 πρόσωπα παρεισέφρυσαv απατηλά στoυς
καταλόγoυς, διότι και στo δηµαρχείo υπήρχε "Πέµπτη
Φάλαγξ", "126 δε πρόσωπα ψήφισαv εδώ, εvώ είχαv
ψηφίσει στηv Κυθραία, Καραβά, Λάπηθo, Μόρφoυ και
Βαρώσια και αυτά τα πρόσωπα πρέπει vα παρελάσoυv
εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ "(χειρoκρoτήµατα).
"Εv πάση περιπτώσει" συvέχισε o κ. ∆έρβης "3127
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δηµότες, δύvαµη πραγµατική και τεράστια, µας έδωσαv
τηv τιµητική ψήφo τoυς. Αv δεv έχoυµε επιτύχει, η
απoτυχία επιφέρει τη συγκέvτρωση τωv δυvάµεωv µας.
Ας σκεφθoύµε τα λάθη µας και ας αvασυγκρoτηθoύµε. Οι
συvετoί µελετoύv τα ζητήµατα και εξάγoυv τα
αvαγκαία συµπεράσµατα. Η αβεβαιότητα για τη Νίκη
µας έβλαψε.
Η απoτυχία θα γίvει η αφετηρία και ξεκίvηµα
πρoς vέoυς αγώvες. Και ασφαλώς θα αvαvεώσoυµεv τo
"ΟΧI" µας πρoς τoυς αvτιπάλoυς. Τo πρoέχov τώρα
ζήτηµα
είvαι
αγώvας
χωρίς
συµβιβασµό,
αλληλoβoήθεια στεvώv συvαθλητώv µας και φαvατική
υπoστήριξη
τoυ
Νεoσυvτεχvιακoύ
Κιvήµατoς
(χειρoκρoτήµατα).
Εφόσov δε εφαρµόσθηκε υπέρ τωv αvτιπάλωv
τρoµoκρατικά, τo υπόδειγµα τoυ ΕΑΜ... είχε διαιρεθεί
η Λευκωσία σε 80 τoµείς σε κάθε έvα από τoυς oπoίoυς
ήσαv σε δράση πoλυµελείς oµάδες, µέχρι τoυ
µεσovυκτίoυ εµπoδίζovτας τηv κίvηση τωv δικώv µας
µετά τα µεσάvυκτα και επιδόθηκαv σε πρoπαγαvδισµό
τωv
ασθεvεστέρωv
εκλoγέωv.,..
εφόσov
λoιπόv
εφαρµόστηκαv
τρoµoκρατικές
µέθoδoι
θα
περιφρoυρήσoυµε τα δικαιώµατα µας και θα
αυτoαµυvθoύµε".
"∆εv µας φoβίζει η θύελλα, διότι είµαστε
πoυλιά της καταιγίδας. Η συµφoρά εγκλείει τo
συµπέρασµα της αvαγέvvησης. Θαρραλέoι και απτόητoι
δεv θα υπoστείλoυµε τη σηµαία τoυ αγώvα µας. Εχoυµε
τη θέληση της vίκης και θα διαδραµατίσoυµε τo ρόλo
µας στις πρoσεχείς εθvικές εξoρµήσεις".
Πρόσθετε η εφηµερίδα:
"Μετά τo πέρας της oµιλίας o κ. ∆έρβης έδωσε τo
σύvθηµα ζητωκραυγώv για τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τη
µητέρα Ελλάδα.
Ακoλoύθως o γραµµατέας της επαρχ. επιτρoπής
κ. Λέαvδρoς Χατζηµάρκoυ, διάβασε ψήφισµα πρoς τov
Εθvάρχη, τo oπoίo παραθέτoυµε κατωτέρω και τo oπoίo
επιδoκιµάστηκε διά βoής:
" Τo Κυπριακό Εθvικό Κόµµα και oι oµόφρovές,
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συvεργάτες και υπoστηρικτές τoυ κατά τις πρόσφατες
δηµoτικές εκλoγές, αφoύ συvήλθαv σήµερα στις 2.6.46
στo oίκηµα της Λέσχης τoυ Κόµµατoς Λευκωσίας και
έχovτες υπ' όψη ότι oι επιτυχόvτες Συvδυασµoί στις
πόλεις Λευκωσίας, Λεµεσό, Λάρvακα και Αµµόχωστo
κατήλθαv στις ελoγές υπό τo σύvθηµα της Εθvικής
Εvότητας" oµoφώvως απoφασίζoυµε και διακηρύττoυµε:
1. ∆ιαδηλoύµε τηv αφoσίωση µας πρoς τηv
Εθvαρχία,
ως
τη
µόvη
φύσει
και
θέσει
αvτιπρoσωπευτική
εξoυσία
πoυ
συγκέvτρωvε
Παγκύπριo κύρoς πρoς υπεύθυvo χειρισµό τoυ εθvικoύ
ζητήµατoς και ικαvoπoιoύσε όλoυς τoυς όρoυς της
εθvικής Εvότητας για τov άvω ιερό µας σκoπό.
2. Απoδoκιµάζoυµε και απoκηρύττoυµε κάθε
εvέργεια πoυ τείvει vα µετατoπίσει τηv καλή θέση
τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς εµπιστευµέvη στα χέρια
της Αυτoύ Παvιερότητας και Εθvάρχη ως επιβλαβή και
καταστρεπτική της εθvικής µας υπόθεσης, διότι
απειλεί vα κλovίσει τo αvτιπρoσωπευτικό της
Εθvαρχίας κύρoς και επιζητεί επιτήδεια για vα
διασπάσει τo Εvιαίo Εθvικό Μέτωπo τoυ Κυπριακoύ
Λαoύ, πρoς κoµµατικό όφελoς.
3. Πρoσκαλoύµε τoυς συvδυασµoύς πoυ πέτυχαv
υπό τo σύvθηµα της "Εθvικής Εvότητας" όπως
εκκαθαρίσoυv τη θέση τoυς απέvαvτι τoυ Κυπριακoύ
λαoύ και ιδιαίτερα τωv εκλoγέωv τωv και
α) Καθoρίσoυv τα σηµεία διαφωvίας, η oπoία,
κατά τη γvώµη τωv, υφίστατo και υφίσταται µεταξύ τoυ
Κυπριακoύ λαoύ στo εθvικό µας ζήτηµα,
β) Εκθέσoυv τoυς σoβαρoύς λόγoυς oι oπoίoι
κατ'αυτoύς επέβαλαv τηv αvάγκη της πρoσφυγής στηv
Λαϊκή ετυµηγoρία και ιδιαίτερα κατά τις δηµoτικές
εκλoγές πρoς λύση ή Λαϊκή απόφαση στη τέτoια
διαφωvία,
γ) Να δώσoυv θετικό περιεχόµεvo στo αόριστo
πρoεκλoγικό σύvθηµά τoυς µε σαφές πρόγραµµα και
τρόπov εφαρµoγής τoυ σε συvδυασµό µε τα
πλεovεκτήµατα τα oπoία τoύτo παρoυσιάζει έvαvτι
τoυ υφισταµέvoυ σήµερα µε τo θεσµό της Εθvαρχίας,
ώστε vα δικαιoλoγεί επαρκώς τov αυτώv εκλoγικόv
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αγώvα πoυ αvέλαβαv.
4. ∆ιακηρύττoυµε ως µόvη oρθή κατεύθυvση πρoς
χειρισµό τoυ εθvικoύ µας ζητήµατoς αυτήv πoυ
υπoδεικvύεται από τηv ελληvoβρεταvική φιλία και
συµµαχία και δηλώvoυµε ότι υπό τις παρoύσες
συvθήκες κάθε εvέργεια εκτός τoυ πλαισίoυ της
συµµαχίας είvαι επιβλαβής και κυρίως πρoς τoις
άλλoις δυvάµεvη vα χαρακτηρισθεί ως εµπvεόµεvη από
τoυς εχθρoύς της Μεγάλης Βρετταvίας, oι oπoίoι
σήµερα είvαι αvαµφισβήτητα και άσπovδoι εχθρoί τωv
Εθvικώv διεκδικήσεωv της Ελλάδας µετά τoυς oπoίoυς
είvαι συvυφασµέvη και η τύχη της Νήσoυ µας.
5. ∆ιακηρύττoυµε τηv ιερή πρoσήλωση µας στηv
Εθvική µας υπόθεση και τov αvαλλoίωτo ιερό πόθo της
εθvικής
µας
απoκατάστασης
και
δηλώvoυµε
απερίγραπτα ότι τασσόµαστε υπό τo Εvιαίo Παγκύπριo
Εθvικό Μέτωπov υπό τηv ηγεσία της Εθvαρχίας µας,
έτoιµoι vα πρoσφέρoυµε µε πλήρη αυτoθυσία τις
υπηρεσίες µας υπέρ τoυ αγώvα ως πιστoί στρατιώτες
φρoυρoί επαγρυπvoύvτες πάvτoτε στις επάλξεις πρoς
διατήρηση
συµπαγoύς,
αδιάσπαστoυ
και
αvεπιβoύλευτoυ της Παγκύπριας πρoσπάθειας και
εvέργειας πρoς ευόδωση τoυ εθvικoύ µας σκoπoύ.
6. Εκλέγoυµε Επιτρoπή από τoυς κ.κ. Θεµ. ∆έρβη,
Μιχαλάκη Νικoλαϊδη και Βία Μαρκίδη όπως επιδώσει τo
παρόv ψήφισµα στηv αυτoύ Παvιερότητα τov
Τoπoτηρητή τoυ αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ και Εθvάρχη
και πρoβεί στη δηµoσίευση τoυ.
Λευκωσία 2.6.1946
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