SXEDIO.FK5
26.4.1949: Ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΤIΣ
ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΟΤI ΥΠΗΡΞΕ ∆IΑΣΠΑΣΤΗΣ,
ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΤΗ ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΟΤI
ΜΕ ΤIΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕI ΤΟΝ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ
∆ΕΡΒΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΚΑI ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΟΤI
∆ΕΝ ΘΑ ∆IΕΚ∆IΚΗΣΕI ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ∆ΗΜΑΡΧIΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
Τo ΑΚΕΛ, επαvαφέρovτας τις παλιές διαφoρές
τoυ µε τov Iωάvvη Κληρίδη, ξιφoύλκησε εvαvτίov της
Πoλιτικής τoυ και τov κατηγόρησε ότι είχε
ακoλoυθήσει αvτιλαϊκή και αvτιδραστική πoλιτική
στη διάρκεια της διµαρχίας τoυ στη Λευκωσία κατά
τηv τελευταία τριετία.
Οµως o Κληρίδης δεv επρόκειτo vα υπoκύψει
στηv πoλύ σκληρή, πρασγµατικά, κριτική πoυ τoυ
γιvόταv και απάvτησε στo ΑΚΕΛ χωρίς καθυστέρηση µε
δύo δηλώσεις εκπρoσώπoυ τoυ στις 16 Απριλίoυ και
στις 26 τoυ ίδιoυ µήvα.
Με τηv πρώτη απέρριπτε τις κατηγoρίες για τηv
πoλιτική τoυ στo ∆ηµαρχείo και τηv κατηγoρία ότι
ήταv διασπαστής.
Είπε o εκπρόσωπoς τoυ Κληρίδη πoυ δεv ήταv
άλλoς από τov ίδιo, αλλά για τov έvα ή τov άλλo λόγo
δεv ήθελε vα φαvεί o ίδιoς:
"Κύριov χαρακτηριστικόv τoυ αvακoιvωθέvτoς
τoυ ΑΚΕΛ είvαι ότι λείπει από αυτό oιαδήπoτε σoβαρά
επίκρισις εvαvτίov της αvτιδραστικής δεξιάς και
τoυ αρχηγέτoυ της και συγκεvτρώvει όλα τα πυρά τoυ
εvαvτίov τoυ κ. Κληρίδη και τωv φίλωv τoυ. Η επφθεση
αύτη εvθυµίζει τηv διαµάχηv µεταξύ τωv αριστερώv
κoµµάτωv εv Γερµαvία, η oπoία έφερε τov Χίτλερ εις
τηv εξoυσίαv µε όλα τα γvωστά επακόλoυθα. Ας
πρoσέξoυv oι συvτάκται τoυ αvακoιvωθέvτoς διότι η
ευθύvη τωv θα είvαι µεγάλη.
Τo αvακoιvωθέv κατηγoρεί τov δήµαρχov δι'
αvτεργατικήv πoλιτικήv. Αυτό είvαι ψεύδoς. Ο κ.
Κληρίδης έδωσε κάθε δυvατήv αύξησιv εις τoυς
εργάτας τoυ δήµoυ, oι oπoίoι λαµβάvoυv ηµερoµίσθια
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ίσα, αv µη αvώτερα, µε τoυς εργάτας τωv άλλωv λαϊκώv
δηµαρχείωv.
Τo αvακoιvωθέv κατηγoρεί τov κ. Κληρίδηv δι'
"αvτιλαϊκήv πoλιτικήv" µε δικαστικάς διώξεις. Αυτό
είvαι ψεύδoς. Πρoφαvώς η κατηγoρία αφoρά τo ότι o
∆ήµαρχoς παρoυσίασε πρo τoυ δικαστηρίoυ µερικά
πρόσωπα, διότι διεvήργησαv έραvov άvευ αδείας. Τo vα
εvθαρρύvoυv τov κόσµov vα παραβαίvη τoυς
καvovισµoύς είvαι καταστρεπτική πoλιτική και είvαι
πoλιτικώς
αvήθικov
vα
αξιoύv
από
τoυς
εvτεταλµέvoυς τηv τήρησιv τωv vα κλείoυv τα µάτια
εvαvτίov oιωvδήπoτε παραβατώv.
Εv συvεχεία τo αvακoιvωθέv κατηγoρεί ότι o κ.
Κληρίδης ηύξησε τoυς φόρoυς. Αυτό είvαι ψεύδoς.
Ουδεµία αύξησις φόρoυ έγιvε.
Γράφoυv ακoλoύθως ότι υπεχρέωσε φτωχές
oικoγέvειες vα πληρώσoυv 80 λίρες και περισσότερα
διά δρόµoυς. Τoύτo είvαι τελείως αvακριβές. Εκαστoς
αιτητής δι' oικoδoµήv είvαι υπόχρεως, σύµφωvα µε τov
vόµov, vα καταθέτη τo πoσόv, τo oπoίov αvαλoγεί διά
τηv κατασκευήv τoυ δρόµoυ έvαvτι τoυ oικoπέδoυ τoυ.
∆ιά τoυς πτωχoύς αιτητάς έγιvεv η εξαίρεσις vα
πληρώvoυv τo έvα τέταρτo µόvov και vα αvαλάβoυv vα
πληρώσoυv τo υπόλoιπov όταv κατασκευασθή o δρόµoς.
Οι εκτός τωv τειχώv vέoι δρόµoι, oι oπoίoι
ηvoίχθησαv εις χωράφια, χρειάζovται πλέov τωv 200
λιρώv διά vα κατασκευασθoύv και αv o δήµαρχoς δεv
έθετεv εις εφαρµoγήv τo µέτρov τoύτo, θα ήτo
αδύvατov vα κατασκεαυσθoύv oι δρόµoι και η έξω τωv
τειχώv πόλις, παρ' όλα τα καλά της κτίρια, θα είχε
δρόµoυς αδιάβατoυς και τov χειµώvα και τo
καλoκαίρι.
Τo αvακoιvωθέv κατηγoρεί τov δήµαρχov ως
"απεργoσπάστηv" κατά τηv απεργίαv oικoδόµωv. Η
απεργία εις τας εργατικάς κατoικίας, ήτo τελείως
άκαιρoς, εφόσov o εργoλάβoς αυτώv εδέχθη τoυς όρoυς
της συvτεχvίας και είχεv εις τηv εργασίαv µόvov
παλαιoσυvτεχvιακoύς. Η απεργία αύτη εστέρησε 250
εργ. oικoγεvείας της συvτηρήσεως τωv επί τρίµηvov
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και αvέλαβεv επί τετράµηvov τηv στέγασιv 134
εργατικώv oικoγεvειώv. Είvαι o δήµαρχoς, o oπoίoς
πρoήδρευσε πoλυώρωv και άλλεπαλλήλωv συvεδριώv
µεταξύ εκπρoσώπωv τωv εργατώv και εργoλάβωv και
εµεσoλάβησε δι' ικαvoπoιητικήv λύσιv της απεργίας.
Τo αvακoιvωθέv κατηγoρεί τov δήµαρχov ως
"διασπαστήv". Εάv εvvooύv µε τo "διασπαστήv" ότι o
δήµαρχoς έπρεπε vα είvαι υπoχείριoς τωv κoµµατικώv
τωv βλέψεωv και vα κάµvη ρoυσφέτια είτε εις τo
κόµµα, είτε εις εκείvoυς, oι oπoίoι υπεστήριξαv τηv
υπoψηφιότητα τoυ, ευρίσκovται έξω της ηθικής
πoλιτικής, η oπoία ήτo η βάσις τoυ πρoγράµµατoς τoυ
δηµάρχoυ. Ο κ. Κληρίδης ηκoλoύθησε τηv αρχήv ότι ήτo
δήµαρχoς oλoκλήρoυ της πόλεως και όχι δήµαρχoς
κόµµατoς, δι' αυτό εξυπηρέτησε τα συµφέρovτα τωv
πoλιτώv αµερόληπτα, θεωρώv όλoυς τoυς πoλίτας
ίσoυς, αvεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύµατoς, ή κόµµατoς
ή ιδεoλoγικώv αvτιλήψεωv".
Στις 26 όµως o εκπρόσωπoς τoυ Κληρίδη ήταv πιo
επιθετικός και κατηγόρησε τηv Πρoσωριvή Καθoδήγηση
τoυ ΑΚΕΛ ότι ήλπιζε ότι η κάθoδoς τoυ θα διασπoύσε
και τη ∆εξιά και θα της επέτρεπε vα βγάλει τo δικό
της δήµαρχo.
Ακόµα χρησιµoπoιoύσε πoλύ βαριές εκφράσεις
για vα επικρίvει τη στάση τόσo της Αριστερής
Παράταξης όσo και της ∆εξιάς:
"Η Πρoσωριvή Καθoδήγηση τoυ ΑΚΕΛ επί τη
αvαγγελία ότι o κ. Κληρίδης θα κατήρχετo εις τov
αγώvα µε αvεξάρτητov εξωκoµµατικόv συvδυασµόv,
εθεώρησεv ότι είvαι κατάλληλoς ευκαιρία vα κατέλθη
τo κόµµα εις τov εκλoγικόv αγώvα µε καθαρώς
ακελικόv συvδυασµόv τov oπoίov και έσπευσε vα
αvαγγείλη βασίζoυσα ασφαλώς τας ελπίδας της
επιτυχίας τoυ ακελικoύ συvδυασµoύ εις τηv
διάσπασιv, τηv oπoίαv o συvδυασµός τoυ κ. Κληρίδη θα
επέφερεv εις τηv αστικήv τάξιv.
Η Καθoδήγησις τoυ ΑΚΕΛ θα έπρεπε καλύτερov
παvτός άλλoυ vα γvωρίζη ότι o o κ. Κληρίδης δεv
εvδιαφέρεται διά δηµαρχιακόv αξίωµα και ότι
συvεπής πρoς τας αρχάς τoυ περί επιδιώξεως της
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εvότητoς τoυ λαoύ δεv θα συvετέλει εις διάσπασιv
αυτoύ χάριv τoυ αξιώµατoς.
Αι υπηρεσίαι τoυ κ. Κληρίδη πρoς τηv πόλιv, αι
oπoίαι τυγχάvoυv της αµερίστoυ εκτιµήσεως τωv
πoλιτώv, αvεξαρτήτως κoµµατικώv διαφoρώv, θα έπρεπε
vα συvεχισθoύv. Η πρόoδoς της πόλεως και η πρoστασία
τωv συµφερόvτωv της εργατικής τάξεως θα έπρεπε vα
κάµoυv τηv Καθoδήγησιv vα σκεφθή ότι σήµερov µόvov
o κ. Κληρίδης είvαι o εvδεδειγµέvoς δήµαρχoς.
Η Καθoδήγησις τoυ ΑΚΕΛ θα ήτo καλόv vα ήvoιγε
τoυς oφθαλµoύς διά vα αvτιληφθή τηv δυσαρέσκειαv
τoυ λαoύ, όχι µόvov της Λευκωσίας, αλλά και τωv άλλωv
πόλεωv διά τηv στάσιv της. Ο λαός εv τη εκδηλώσει της
δυσαρεσκείας αυτoύ, καταλήγει εις τo oµόφωvov
συµπέρασµα: Οτι η στάσις της Καθoδηγήσεως ΕΚΘΕΤΕI
ΤΗΝ ΕΡΓΑΤIΚΗΝ ΤΑΞIΝ ΕIΣ ΜIΑΝ ΣΥΝΤΡIΠΤIΚΗΝ ΗΤΤΑΝ και
συvτελεί εις τo vα διακoπή η συvέχισις της
βελτιώσεως της καταστάσεως της πόλεως, της oπoίας
τας βάσεις έθεσεv o κ. Κληρίδης.
Τι επιδιώκει µε τηv διασπαστικήv και
απoµovωτικήv πoλιτικήv της η Καθoδήγησις; Μήπως vα
φέρη τov κ. ∆έρβηv και τηv παρέαv τoυ εις τo
δηµαρχείov διά vα επιβάλoυv τα αvτιδραστικά τωv
σχέδια, µε όλας τας γvωστάς συvεπείας; Ασφαλώς όχι.
Μήπως διά vα δώσoυv ευκαιρίαv vα µετρηθoύv αι ψήφoι
της άκρας αριστεράς; Αλλ' αυτό δύvαται vα γίvη και
κατ' άλλov τρόπov χωρίς vα διακιvδυvεύση τo
σπoυδαιότερov απόκτηµα τoυ λαoύ, δηλαδή τo
δηµαρχείov της Λευκωσίας. Εκείvo πoυ πρoέχει παvτός
άλλoυ και επιβάλλεται vα γίvη είvαι vα κερδίση o
λαός της Λευκωσίας τας εκλoγάς.
ΚΑI
ΤΟΥΤΟ
∆ΥΝΑΤΑI ΝΑ ΚΑΤΟΡΘΩΘΗ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦIΒΟΛIΑΣ, µόvov
εάv o κ. Κληρίδης και oι φίλoι τoυ κατέλθoυv εις τας
αυτάς και υπoστηριχθoύv υφ' όλωv, παρεµεριζoµέvης
κάθε διαφoράς, µε µίαv εvιαίαv oλoκληρωτικήv
πρoσπάθειαv.
Τότε και µόvov τότε τα σχέδια τoυ κ. Θ. ∆έρβη
και της παρέας τoυ θα συvτριβoύv µια για πάvτα υπό
βoυvά µαύρωv ψήφωv. Ας πρoσέξη η Καθoδήγησις διότι η

4

ευθύvη της είvαι τεραστία".
Οσo όµως κι' αv φώvαζε o Iωάvvης Κληρίδης
γvώριζε ότι η µάχη γι' αυτόv ήταv χαµέvη. Ο
κoµµατικός φαvατισµός δεv θα άφηvε περιθώριo για
τρίτη κατάσταση και o καθέvας θα ψήφιζε είτε "άσπρo"
είτε "µαύρo". ∆εv υπήρχε πιριθώριo για "γρίζα" η
τρίτη κατάσταση.
Επώvυµα µίλησε o Κληρίδης στις 2 Μαϊoυ, λίγες
µέρες πριv από τις εκλoγές και αvεκoίvωσε τηv
απόφαση τoυ vα µη κατέλθει στις εκλoγές και άφηvε
τoυς αvτιπάλoυς τoυ vα αλληλoσυγκρoυσθoύv, όπως
έλεγε µέχρις εξovτώσεως. Η απoχώρηση τoυ θα σήµαιvε
απoχή από τηv πoλιτική ζωή για έvα µεγάλo διάστηµα,
αλλά όχι από τα κoιvά όπoυ θα συvέχιζε vα παίζει
σηµαvτικό ρόλo. Θα ξαvασυvεργαζόταv όµως αργότερα,
ύστερα από δέκα χρόvια µε τηv Αριστερά και τov
άσπovδo φίλo τoυ, τo ∆έρβη, τo 1959 εvαvτίov τωv
συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ.
Αvέφερε o Κληρίδης στη δήλωση τoυ µε τηv oπoία
αvήγγελλε τηv απόφαση τoυ vα µη κατέλθει στις
δηµoτικές εκλoγές:
"Παρ' όληv τηv πίεσιv και τας παρακλήσεις
oρθoφρovoύvτωv πoλιτώv, απεφάσισα oριστικώς vα µηv
αvαµιχθώ εις τov επικρατoύvτα αγώvα τoυ µίσoυς και
της ταξικής αλληλoεξovτώσεως κατερχόµεvoς εις τας
δηµoτικάς εκλoγάς µε αvεξάρτητov συvδυασµόv.
Οι δηµόται Λευκωσίας καθώς και oλόκληρoς o
Κυπριακός λαός θα εvθυµoύvται, ότι κατά τo 1946,
πρoεκλoγικώς εδήλωσα, ότι δι'εµέ είvαι θυσία vα
υπoβληθώ εις τηv θυσίαv ταύτηv διά vα υπoστηρίξω
τηv πoλιτικήv της oλoπλεύρoυ εθvικής συvεργασίας
oλoκλήρoυ τoυ λαoύ, αvεξαρτήτως κoµµάτωv ή
παρατάξεωv, η oπoία γραµµή ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ ΠIΣΤΕΥΩ
είvαι η µόvη πoλιτική γραµµή, η oπoία δύvαται vα
εξασφαλίση τηv oικovoµικήv ευηµερίαv της Κύπρoυ
και τηv εθvικήv της απoκατάστασιv.
Τηv γραµµήv ταύτηv απέκρoυσαv µε όλα τα
αvτεθvικά µέσα oι µovoπωλoύvτες τov εθvισµόv και
τηv θρησκείαv αυτoχειρoτόvητoι "εθvικόφρovες",
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εδέχθησαv δε oι αvεξάρτητoι και τo Ακελικόv κόµµα,
χωρίς όµως τo Ακελικόv Κόµµα vα κατoρθώση vα
εγκoλπωθή τo πvεύµα της. Εισήλθεv εις τηv γραµµήv
της εθvικής συvεργασίας, χωρίς όµως vα λησµovήση τo
ταξικόv µίσoς και vα αρθή εις τo ύψoς της πoλιτικής
αvωτερότητoς τo oπoίov εvεκαιvίαζεv η γραµµή της
oλoπλεύρoυ εθvικής συvεργασίας. Εις τας πρoκλήσεις
τωv αvτιφρvoύvτωv εξηκoλoύθησε παρόλας τας
συστάσεις µoυ vα χρησιµoπoιή τo εβραϊκόv "oδόvτα
αvτί oδόvτoς", αvτί vα ακoλoυθήση εις τηv
εξoυδετέρωσιv της αvτιδράσεως διά συvετής,
µετριoπαθoύς και επoικoδoµητικής εργασίας. Αvτί vα
ακoλoυθήση
τo
συvδιαλλακτικόv
πvεύµα
µoυ,
εξηκoλoύθησε τηv πoλιτικώv τωv ακρoτήτωv, η oπoία
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤIΚΩΣ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΕ τov oρθoφρovoύvτα
ακoµµάτιστov κόσµov από τηv βασικήv ιδέαv της
συvεργασίας.
Ούτε η ιδέα της oλoπλεύρoυ εθvικής
συvεργασίας, εκτός τωv πληγµάτωv, τα oπoία εδέχετo
έξωθεv υπό της αvτιδράσεως, επλήττετo καιρίως
έvδoθεv και κατεδικάσθη εις απoτυχίαv.
∆εv µετεµελήθηv διά τηv oλόπλευρov εθvικήv
συvεργασίαv, τηv oπoίαv εισηγήθη ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ
ΠIΣΤΕΥΩ ΕIΣ ΑΥΤΗΝ. Λυπoύµαι µόvov διότι αι
αvθρώπιvoι κακίαι δεv επέτρεψαv vα επικρατήση τo
χριστιαvικόv
πvεύµα
της
αγάπης
και
αλληλoκαταvoήσεως τoυ λαoύ, αvτί δε τoύτoυ,
επεκράτησε τo oλέθριov πvεύµα τoυ µίσoυς και της
αλλoεξovτώσεως.
Αι δυvάµεις της καταστρoφής ητoιµάσθησαv vα
δώσoυv τηv µάχηv τωv διά τo δηµαρχιακόv αξίωµα. Εάv
τo δηµαρχιακόv αξίωµα δεv εvδιέφερεv ως αξίωµα, θα
έπρεπε vα κατέλθω εις τηv εκλoγικήv κovίστραv
ωπλισµέvoς µε τα ίδια όπλα της πoλιτικής διαφθoράς,
µε τα oπoία θα διεξαχθή o αγώv, διά vα επικρατήσω.
Αλλ' oυδέπoτε εθεώρησα τo αξίωµα τoύτo ως τιµήv:
ΑΠΕΒΛΕΨΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΩΣ ΣΚΛΗΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣIΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΛΑΟΝ και δι' αυτό µε τo Συµβoύλιov µoυ, κατά τηv
διαρρεύσασαv τριετίαv, ειργάσθηµεv σκληρά και
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επoλιτεύθηµεv ακoµµάτιστα και µε πoλιτικήv
αvωτερότητα, µη επιδιώκovτες vα κρατήσωµεv τo
αξίωµα, αλλ' απλώς διά vα εξυπηρετήσωµεv τας αvάγκας
τωv πoλιτώv, αvεξαρτήτως, φυλής ή θρησκεύµατoς και
µακράv κoµµατικώv υπoλoγισµώv.
Εφ' όσov τo δηµαρχιακόv αξίωµα δεv µε
εvδιαφέρει ως αξίωµα, αλλ' απλώς ως σκληρά υπηρεσία,
δεv υπήρχε λόγoς vα µη αφήσω τας αvτιπάλoυς
δυvάµεις ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΣΘΟΥΝ ΜΕΧΡIΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ. Είvαι φαvερόv ότι και αι δύo
αvτιµαχόµεvαι παρατάξεις δεv εvδιαφέρovται διά τo
καλόv της πόλεως, αλλά διά κoµµατικήv επικράτησιv.
Η
µεv
αυτoχειρoτόvητoς
"Εθvικόφρωv"
παράταξις ελησµόvησεv ΟΤI ΑΠΕΡΡIΨΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΤΟΧΗΝ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕIΣ ΤΗΝ ∆IΑΧΕIΡIΣIΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΘΕΣΩΝ., πρoσκoλληθείσα εις τo σύvθηµα" Εvωσις και
µόvov Εvωσις".
Ηδη επιζητεί "τo δηµαρχιακόv αξίωµα και µόvov
τo δηµαρχιακόv αξίωµα" µε µόvηv τηv πρόφασιv, ότι
δεv πρέπει vα τo αφήση vα πέση εις τας χείρας τωv
κoµµoυvιστώv και πάλι αφήvει τo σύvθηµα "Εvωσις και
µόvov Εvωσις" vα κάµη τov περίπατov τoυ, εvώ αφ'
ετέρoυ κρατεί όλα τα άλλα κoιvoτικά αξιώµατα, τα
oπoία oι ηγέται της κατέχoυv δυvάµει κυβερvητικώv
διoρισµώv, είvαι δε έτoιµη, αv κατηρχόµηv εις τας
εκλoγάς vα µε χαρακτηρίση και πάλιv ως τov "Κύπριov
Ioύδαv".
Η δε εξτρεµιστική φράξια τoυ Ακελικoύ
κόµµατoς, τo oπoίov επ' εσχάτωv εvστερvίσθη επίσης
τo σύvθηµα " Εvωσις και µόvov Εvωσις" και
εγκατέλειψε τηv Αυτoκυβέρvησιv, έσπευσε ΝΑ ΜΕ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ
ότι
ως
∆ήµαρχoς
ηκoλoύθησα
"αvτιεργατικήv πoλιτικήv" και ότι δεv εφάvηv
συvεπής πρoς τo πρόγραµµα µoυ. Ελησµόvησαv ότι τo
πρόγραµµα µoυ, τo oπoίov υπεστήριξαv, εβασίζετo επί
της πoλιτικής ηθικής και εφάvησαv δυσηρεστηµέvoι,
διότι δεv τoυς επέτρεψα vα παραvoµoύv. Και
κατηγoρoύv
τo
συµβoύλιov
µoυ,
και
εµέ
δι'αvτιεργατικήv πoλιτικήv διότι εξησφαλίσαµεv
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άvετov στέγηv εις 134 εργατικάς oικoγεvείας και
απoταµίευσιv
εις
τoυς
εργάτας
τoυ
δήµoυ,
υπερβαίvoυσαv τo πoσόv τωv 4 χιλ. λιρώv. Εvώ η φράξια
τoυ Ακελικoύ κόµµατoς, η oπoία απoζή από τov ιδρώτα
τoυ
εργάτoυ,
τov
oπoίov
φαvατίζει
εις
απovεvoηµέvoυς
απεργιακoύς
αγώvας
και
oικovoµικoύς πoλέµoυς και µίσoς αδιάλλακτov, όχι
µόvov oυδέv απoταµίευµα εξησφάλισε διά τoυς
εργάτας, τoυς oπoίoυς καθoδηγεί, αλλά τoυς σύρει εις
τηv φτώχειαv και τηv κακαρoζικιάv.
Με κατηγoρoύv ως "απεργoσπάστηv" διότι
αvτετάχθηv εις τηv αvόητov απεργίαv τωv εργατικώv
κατoικιώv, η oπoία, χωρίς vα υπάρχη αvάγκη,
εστέρησεv επί τρίµηvov τo ψωµί πλέov τωv διακoσίωv
oικoγεvειώv παλαιoσυvτεχvιακώv, αvέστειλε τηv
στέγασιv 134 εργατικώv oικoγεvειώv επί τετράµηvov
και εζηµίωσε τov ∆ήµov πλέov τωv 1200 λιρώv εις
εvoίκια. Αυτή είvαι η εργατική πoλιτική της φράξιας
τoυ
Ακελικoύ κόµµατoς, η oπoία όµως ∆ΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ ΝΑ
ΕΥΡΗ IΚΑΝΟΠΟIΗΤIΚΗΝ ΛΥΣIΝ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓIΑΣ ΚΑI
ΠΡΟΣΕΤΡΕΞΕΝ ΕIΣ ΕΜΕ ∆IΑ ΝΑ ∆ΩΣΩ IΚΑΝΟΠΟIΗΤIΚΗΝ
ΛΥΣIΝ, ΤΗΝ ΟΠΟIΑΝ ΚΑI Ε∆ΩΣΑ.
Η πoλιτική και κoιvωvική κατάστασις, τηv
oπoίαv
εδηµιoύργησε
τo
αδιάλλακτov
συµφερovτoλoγικόv µίσoς είvαι σταύλoς τoυ αυγείoυ
και δεv είµαι πoλιτικός Ηρακλής vα τov καθαρίσω. Εχω
ακόµη vα εργασθώ ως δήµαρχoς σκληρά έvα µήvα και θα
αφιερώσωµεv µε τo Συµβoύλιov µoυ όληv µας τηv
εvέργειαv εις τας υπoθέσεις τoυ δήµoυ και ιδίως εις
τηv εξασφάλισιv πoσίµoυ ύδατoς διά τηv πόλιv. Η
λύσις τoυ δυσκόλoυ αυτoύ πρoβλήµατoς πλησιάζει και
δεv θα εκπλαγώ εάv, η εξεύρεσις τoυ ύδατoς, διά τηv
oπoίαv διέθεσα όλας τας ώρας της αvαπαύσεως µoυ και
εριψoκιvδύvευσα και αυτήv τηv ζωήv µoυ, κριθή από
τoυς καλoβoύλoυς, επικριτάς µoυ, ως έvας πρόσθετoς
"βαvδαλισµός" εις τoυς "βαvδαλισµoύς", τoυς oπoίoυς
έκαµα εις τηv πλατείαv Μεταξά, τov παιδικόv κήπov,
τηv oδόv από της πλατείας Μεταξά µέχρι τωv
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κυβερvητικώv γραφείωv, τo δηµoτικόv ιατρείov, τηv
πτώσιv της τιµής τoυ ηλεκτρικoύ ρεύµατoς, τo
ταµείov πρovoίας τωv εργατώv, τηv συvταξιµoπoίησιv
τωv υπαλλήλωv και τηv βελτίωσιv της oικovoµικής τωv
θέσεως κλπ κλπ".
Η απόφαση τoυ Κληρίδη vα µη κατέλθει στις
εκλoγές άvoιγε πλέov τo δρόµo στo Θεµιστoκλή ∆έρβη
και στov Αvδρέα Ζιαρτίδη για vα αvαµετρηθoύv για τη
δηµαρχία της Λευκωσίας.
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