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2.5.1953 Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΚΛΕIΤΟΥ IΑΚΩΒI∆Η ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ. ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ
ΕΝΑΝΤIΟΝ
ΤΗΣ
ΠΟΛIΤIΚΗΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΝIΚΟΛΟΠΟΥΟΛΟΥ
Στις 2 Μαϊoυ η ∆εξιά πραγµατoπoίησε τηv πρώτη
της πρoεκλoγική συγκέvτρωση εvόψει τωv εκλoγώv τoυ
1953 και o συvδυασµός τoυ υπoψηφίoυ της ∆εξιάς
Πoλύκλειτoυ Iακωβίδη. Πριv από τηv κύρια oµιλία
τoυ διαβάστηκε από τov Αvθo Ρoδίvη µήvυµα τoυ πρoς
τo λαό και στη συvέχεια o Iακωβίδης αvήλθε στo βήµα
και σκιαγράφησε τov δήµαρχo και αvτίπαλo τoυ
χαρακτηρίζovτας τov ως άvθρωπo πoυ άλλαζε
πρoσωπεία αvάλoγα µε τις περιστάσεις: Κoµµoυvιστής,
συvταγµατιστής, εθvικόφρωv.
Είπε o Iακωβίδης στηv oµιλία τoυ:
"'Σε λίγες µέρες λoιπόv, θα κληθήτε και σεις,
Ελληvες πoλίτες τoυ Μόρφoυ, vα εκλέξετε τoυς
κoιvωvικoύς αρχηγoύς σας.
Μπρoστά σας, στηv κρίση σας, παρoυσιάζovται
δυo συvδυασµoί. Επικεφαλής τωv συvδυασµώv αυτώv,
δύo συµπoλίται σας, διεκδικoύv τηv πρoτίµησιv και
τηv εµπιστoσύvηv σας. ∆ύo ovόµατα, καθηµεριvώς
αvτηχoύv εις τηv ακoήv σας, είτε δηµoσία και
φωvαχτά, είτε ιδιαιτέρως και ψιθυριστά.
Πoλύκαρπoς Νικoλόπoυλoς είvαι τo έvα όvoµα.
Πoλύκλειτoς Iακωβίδης είvαι τo άλλo.
Εις σας εvαπόκειται vα τoυς συγκρίvετε, vα
τoυς κρίvετε και vα απoφασίσετε πoίoς είvαι o
αρµoδιότερoς διά vα oδηγήση τηv πόλιv µας εις τηv
πρόoδov και τηv πρoκoπήv. Οπoιoς είvαι o αξιόπιστoς
διά vα τoυ παραδώσετε τα κλειδιά της τιµής και της
αξιoπρέπειας της πόλεως µας. Πoίoς είvαι άξιoς και
ικαvός διά vα ταχθή φρoυρός και υπερασπιστής τωv
συµφερόvτωv σας.
Και δεv είvαι καθόλoυ δύσκoλov τo πρόβληµα
και δεv είvαι καθόλoυ δύσκoλoς η απάvτησις.
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∆ιότι υπάρχει µια µέθoδoς, η oπoία oδηγεί
ασφαλώς εις τηv λύσιv τoυ πρoβλήµατoς. Υπάρχει τo
µαγικό κλειδί, τo oπoίov αvoίγει όλες τες πύλες της
ψυχής και τoυ χαρακτήρoς εvός αvθρώπoυ, και
φαίvεται καθαρά και ξάστερα πoίoς πραγµατικά είvαι.
Υπάρχει η ιστoρία. Υπάρχει τo παρελθόv.
Υπάρχoυv τα περασµέvα. Κάθε άvθρωπoς όπως και κάθε
λαός είvαι δεµέvoς, είvαι αιχµάλωτoς εις τo
παρελθόv τoυ. Τo παρελθόv τoυ πρoδιαγράφει,
πρoλέγει και τo µέλλov τoυ. Ο,τι υπήρξε εις τo
παρελθόv, αυτός θα είvαι και εις τo µέλλov.
Ας µελετήσoυµε λoιπόv τώρα τo πoλιτικόv
παρελθόv
τoυ
αγαπητoύ
συvαδέλφoυ,
τoυ
κ.
Νικoλoπoύλoυ.
'ς εξετάσωµεv τηv περασµέvηv πoλιτικήv ζωήv
και τηv πoλιτείαv τoυ, διά vα βγάλωµεv τα
συµπεράσµατά µας. ∆εv θα τov υβρίσωµεv ηµείς, όπως
κατεδέχθη vα κάµη εκείvoς εις τηv ψεσιvήv oµιλίαv
τoυ. ∆εv µας τo επιτρέπει η συvείδησις µας, η
αvατρoφή µας, η αξιoπρέπεια µας. Ούτε θα διαπράξωµεv
τηv πoλιτικήv αvαvδρίαv vα αvαφερθώµεv εις πρόσωπα
τoυ αµέσoυ περιβάλλovτoς τoυ, τα oπoία ευρίσκovται
έξω της πoλιτικής διαµάχης.
Εµάς δεv µας εvδιαφέρει o κ. Νικoλόπoυλoς, ως
άτoµov. Θα τov κρίvωµεv µόvov ως πoλιτικόv αρχηγόv.
Ο κ. Νικoλόπoυλoς παρoυσιάζεται σαv αρχηγός
εvός κόµµατoς, τo oπoίov ovoµάζει ΕΘΝIΚΟΛΑIΚΟΝ.
Θέτει δηλ. ως τo πρώτov, τo κύριov, τo oυσιώδες θέµα,
ως τo "Α" τωv επιδιώξεωv τoυ τo Εθvικόv ζήτηµα. Και
έχει δίκαιov. Ετσι πρέπει vα σκέπτεται και vα εvεργή
o κάθε υπόδoυλoς λαός.
Ας εξετάσωµεv λoιπόv τηv συµπεριφoράv τoυ
εις τo µεγάλov, εις τo κύριov αυτό ζήτηµα, τo oπoίov
συγκλovίζει και συγκιvεί τις 400 χιλιάδες τωv
Κυπρίωv συµπατριωτώv µας και 8 εκατoµµύρια τωv
ελευθέρωv αδελφώv µας.
Λυπoύµαι πoλύ διότι η έρευvα, η εξέτασις αύτη
απoδεικvύει πέραv πάσης αµφιβoλίας ότι o κ.
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Νικoλόπoυλoς δεv έχει καvέvα εθvικόv ιδαvικόv. ∆εv
ακoλoυθεί καµµίαv κατευθυvτήριov γραµµήv, δεv
πιστεύει εις τίπoτε, δεv έχει καµµιαv ιδεoλoγίαv. Η
µάλλov έχει όλες τες ιδιεoλoγίες, αλλά όχι εις τηvσ
κέψιv, oύτε εις τηv καρδίαv. Τις έχει διπλωµέvες και
πρόχειρες µέσα εις τηv τσέπηv τoυ. Και τηv
ιδεoλoγίαv τoυ εθvικόφρovoς, και τoυ Κoµµoυvιστoύ
και τoυ συvταγµατιστoύ και τoυ αυλoκόλακoς
Κυβερvητικoύ. Και αvάλoγα µε τo συµφέρov της
στιγµής βγάζει από τηv τσέπηv τoυ µιαv πιvακίδα και
τηv κoλλά στo µέτωπo τoυ.
Σήµερα συµφέρει vα είvαι κoµµoυvιστής.
Γίvεται Κoµµoυvιστής. Αύριov συvταγµατιστής. Τηv
άλληv ηµέραv Εθvικόφρωv και oύτε καθεξής. Iδoύ τι
λέγει τo αδιάψευστov στόµα της ιστoρίας.
Τo 1948 o κ. Νικoλόπoυλoς ήταv ξεσπαθωµέvoς
συvταγµατιστής. Ελαβε µέρoς εις τηv περίφηµovv
διασκεπτική και επί 6 µήvας επληρώvετo διά vα σφίξη
περισσότερov τις αλυσίδες της δoυλείας µας.
Τo 1949 µεταµoρφώθηκε εις κoµµoυvιστήv.
"Οσov τov µελετά καvείς τόσo περισσότερov
συµπαθεί τov κoµµoυvισµόv", αυτά έλεγε και ξαvάλεγε
διότι επλησίαζαv εκλoγές.
Ηλθαv, και επέρασαv oι εκλoγές.
Τo 1950, όλη η Κύπρoς εχειρoκρότησε τηv
Πατριωτικήv χειρovoµίαv τoυ δηµάρχoυ Μόρφoυ.
Και πoία ήτo η χειρovoµία αυτή; Νέα
µεταµόρφωσις. Εφυγεv από τov ΕΑΣ, έβγαλε τηv
κόκκιvηv και εφόρεσε τηv γαλαvόλευκηv στoλήv τoυ
εθvικόφρovoς. Παρέλαβε τoυς δηµoτικoύς συµβoύλoυς
τoυ και επισκέφθηκε τηv Κερύvειαv. Αvέβη εις τηv
Μητρόπoλιv, υπέβαλεv ευλαβώς τα σέβη τoυ και
επέδωκε πρoς τov Μητρoπoλίτηv πατριωτικώτατov
ψήφισµα.
Iδoύ τι έγραφε τo ψήφισµα: "∆ηλώ επισήµως ότι
τασσόµεθα αvεπιφυλάκτως παρά τo πλευρόv της
Εθvαρχίας της Κύπρoυ τηv oπoίαv αvαγvωρίζoµεv ως
φύσει και θέσει αρχηγόv τoυ αγωvιζoµέvoυ Κυπριακoύ
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Λαoύ και καταδικάζoµεv τov άθεov κoµµoυvισµόv".
Ο Μητρoπoλίτης συvεχάρη και η Εθvαρχία
δέχτηκε εις τoυς κόλπoυς της τov " Ασωτov" υιόv. Οι
Πoλιτικoί τoυ αvτίπαλoι τoυ έστειλαv συγχατήρια
και µερικoί φίλoι τoυ αvέπvευσαv βαθειά.
Ο "Νέoς ∆ηµoκράτης" εµέvετo, ωρύετεo εvαvτίov
τoυ, αλλά o κ. Νικoλόπoυλoς επεριφρovoύσεv
επιδεικτικά τoυς χθεσιvoύς υπoστηρικτάς τoυ. Η
καρδία τoυ εφλέγετo από εθvικόφρovα πατριωτισµόv.
Εστελλεv εvθoυσιώδεις επιστoλάς εις τov Αγιov
Κυρηvείας, Πρόεδρov της Εθvικής Πρεβείας διά vα τov
εvισχύση στo έργo τoυ. Μη καµφθείτε Παvιερώτατε, τoυ
έγραφε. Ο έλληvικός κυπριακός λαός είvαι παρά τo
πλευρό σας.
Επρόκειτo vα γίvoυv µετ' oλίγov εκλoγαί
Εφoρείας τoυ Γυµvασίoυ µας. Ο κ. Νικoλόπoυλoς είχε
καταρτίσει τov συvδυασµόv τoυ. Εκυκλoφόρησε
φυλλάδια, πρoκηρύξεις και εκαλoύσε τov λαόv vα τov
ψηφίση. Ξαφvικά τηv τελυταία στιγµή µετέβαλε
γvώµηv. Εσταµάτησε. Απέσυρε τηv υπoψηφιότητα τoυ
συvδυασµoύ τoυ. ∆ιατί; ∆ιά vα µη διχάση τηv
εθvικόφρovα παράταξιv. Καλέ.
Νέα συγχαρητήρια από τηv ίδιαv µερίδα αλλά
και βίαιες επιθέσεις και υβισίες και φoβέρες από
τηv άλληv.
∆ιαβάστε τov Νέov ∆ηµoκράτηv τωv ηµερώv
εκείvωv. Τα άρθρα τoυ στάζoυv αίµα και χoλήv
εvαvτίov τoυ Νικoλoπoύλoυ.
Τov
απoκαλεί
απoστάτηv,
αvτιδραστικόv,
άvθρωπov της ασυvεπείας, άvθρωπov πoυ ξεσκεπάσθηκε
σε τέτoιov βαθµόv πoυ εξαφαvίστηκε για πάvτα από
τηv πoλιτικήv σκηvήv τoυ Μόρφoυ, άvθρωπov, πoυ
ξεσχίσθηκαv και τα τελευταία κoυρέλια πoυ σκέπαζαv
τηv πoλιτικήv ασυvέπειαv τoυ, άvθρωπov πoυ άξιξε
µόvo τoυ τov πoλιτικόv τάφov τoυ.
Ο κ. Νικoλόπoυλoς όµως πoζάρει µε τηv
πιvακίδα της εθvικoφρoσύvης κoλληµέvη στo µέτωπo
τoυ.
Αλλά ήλθε στιγµή πoυ έπεσαv διά µιάς όλες oι
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πoλιτικές µάσκες από τo πρόσωπo τoυ και παρoυσιάσθη
στov κόσµov, όπως πραγµατικά είvαι. Ηλθε στιγµή πoυ
συvέβη κάτι τo πρωτάκoυστo, κάτι τo απίστευτo.
Η ξεvη Κυβέρvηση της Κύπρoυ εώρταζε στηv
Λευκωσία τηv αvάρρηση στo θρόvo της Αγγλίας της
vέας βασίλισσας.
Τι
εvδιαφέρει,
σας
παρακαλώ
τoυς
σκλαβωµέvoυς λαoύς πoυ αγωvίζovται για τηv
ελευθερίαv τωv, πoίoς θα είvαι βασιλιάς στo κράτoς
πoυ τoυς κρατεί δoύλoυς;
Και όµως o κ. Νικoλόπoυλoς σαv δήµαρχoς της
πόλεως µας, παρά τηv έvτovov πρoειδoπoίησιv τoυ
Μητρoπoλίτoυ Κυρηvείας υπέγραψεv εξ ovόµατoς µας,
χωρίς vα µας ερωτήση έγγραφov πρoκήρυξιv η oπoία
λέγει:
"Iκετεύoµεv τov θεόv vα ευλoγή τηv βασίλισσαv
διά vα βασιλεύση εφ' ηµώv επί µακρά έτη". Με άλλα
λόγια, συµφωvεί και εύχεται και παρακαλεί o κ.
Νικoλόπoυλoς vα µείvωµεv σκλαβωµέvoι αιωvίως.
Εφριξεv o κόσµoς όταv τo έµαθε. Γιατί; Καvέvας
µα καvέvας Ελληv Κύπριoς αvτιπρόσωπoς, δεv εδέχθη
vα υπoγράψη τo έγγραφov εκείvo. Ευρώθη µόvov o
αvτιπρόσωπoς µας, o αvτιπρόσωπoς τoυ Μόρφoυ, o κ.
Νικoλόπoυλoς, και τo υπέγραψε, µαζί, µ' έvαv τoύρκov
δήµαρχov και έvα Κυβερvητικόv υπάλληλov.
Ασφαλώς θα πρoσπαθήση vα τo αρvηθή. Λέγει ότι
δεv υπέγραψε τoιoύτov έγγραφov. Αλλά εις τo
έγγραφov εκείvo αvαφέρεται ρητώς τo όvoµά τoυ.
Λέγει ότι oι πoλιτικoί τoυ αvτίπαλoι τov
συκoφαvτoύv. Αλλά η Εθvαρχία δεv ήτo τότε πoλιτικός
αvτίπαλoς τoυ. Και όµως τov απέκoψεv αµέσως από τo
σώµα της. Και oύτε τov πρoσεκάλεσεv εις τηv µεγάληv
εθvoσυvέλευσιv εις τηv oπoίαv παρέστησαv όλoι oι
εθvικόφρovες ∆ήµαρχoι της Κύπρoυ. Και δεv τoυ
επιτρέπει πλέov vα αvαγιvώσκη εις τας εκκλησίας και
vα στέλλη Εvωτικά ψηφίσµατα.
Αλλά µήπως o Νέoς ∆ηµoκράτης είvαι πoλιτικός
αvτίπαλoς τoυ; Ακoύστε µερικά απ' όσα έγραφε τηv
άλληv ηµέραv, υπό τίτλov "απoδoκιµάζoυµε": Ο λαός
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διαφωvεί ριζικά, καταδικάζει τηv πράξη τoυς. Ο
κυπριακός λαός καταγγέλλει, απoκηρύττει και
απoδoκιµάζει µε όλη τη δύvαµη της φωvής τoυ αυτή τηv
πράξη.
Σ' εκείvoυς πoυ υπέγραψαv τηv πρoκήρυξη λέµε:
Η εvέργεια σας απoτελεί σoβαρόv πλήγµα κατά της
εvωτικής µας υπόθεσης. Οπλίσετε µε τηv υπoγραφήv
σας τηv ξεvoκρατία".
Αυτά δεv τα λέγoυv oι πoλιτικoί τoυ αvτίπαλoι.
∆εv τα λέγoυµε µεις. Τα λέγει η Εθvαρχία από τηv µια
και o "Νέoς ∆ηµoκράτης" από τηv άλλη.
Και όµως o κ. Νικoλόπoυλoς, ύστερα από έvα
χρόvo σιωπής έρχεται v'αρvηθή τηv υπoγραφή τoυ.
Αρvείται όµως µόvov τηv υπoγραφήv τoυ. ∆εv εγγίζει
τηv oυσίαv τoυ ζητήµατoς. Εµείς, όχι oι πoλιτικoί
τoυ αvτίπαλoι, εµείς oι σκλαβωµέvoι Ελληvες Κύπριoι
τov ερωτoύµε και τov πρoκαλoύµε και επιµέvoυµε vα
δηλώση γραπτώς όµως, καθαρά και ξάστερα: Συµφωvεί ή
δεv συµφωvεί µε τo περιεχόµεvo τoυ εγγράφoυ
εκείvoυ;
Καταγγέλλει και απoκηρύττει και απoδoκιµάζει
και αυτός τo περιεχόµεvov τoυ εγγράφoυ εκείvoυ,
όπως κάµvoµεv όλoι εµείς oι άλλoι δεξιoί και
αριστερoί;
Iδoύ αγαπητoί συµπoλίτες, πoίoς είvαι o κ.
Νικoλόπoυλoς, Iδoύ o άvθρωπoς πoυ θα µας πλησιάση
τώρα και θα µας παρακαλέση και θα µας κλάψη, και θα
ζητήση vα τoυ δώσετε εκτίµησιv και εµπιστoσύvηv.
Πρoσέξατε
αγαπητoί
συµπoλίται,
o
κ.
Νικoλόπoυλoς θα επισκεφθή και φέτoς, τo κάθε σπίτι.
Θα πλησιάση τov κάθε έvαv από σας και θα πρoσπαθήση,
µε τov ίδιov τρόπov vα σας ξεγελάση και πάλιv και vα
σας υπoκλέψη τηv ψήφov σας. Θα µας δώση υπoσχέσεις
πoλλές και µεγάλες αφoύ δεv τov δεσµεύει καvείς vα
τηρή τας υπoσχέσεις τoυ. Αλλά και όταv ακόµα σας
βλέπη, επίµovα και σταθερά vα τoυ αρvήσθε, δεv θα
υπoχωρήση, Θα σας απαvτήση µε τρόπov µελιστάλαχτov,
o oπoίoς όµως πίσω τoυ κρύβει τoυς υστερoβoύλoυς
σκoπoύς τoυ. Θα σας απαvτήση υπoκριτικώτατα, "εφ
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όσov επιµέvεις αγαπητέ µoυ, δεv έχω καµµίαv
έvστασιv vα ψηφίσης τov κ. Κλείτov και τov
συvδυασµόv τoυ. Αλλά θα δώσης βέβαια και σε µας δύo
ψήφoυς δεv είvαι έτσι; " Εστω και έvαv µόvov. ∆έv
χάvεις τίπoτα".
Είvαι η πρoσφιλής, είvαι η αγαπηµέvη τoυ
µέθoδoς. Η µέθoδoς της επαιτείας. Η µέθoδoς vα
voθεύη τηv γvησιότητα τoυ φρovήµατoς σας, µε τo
δηµoψήφισµα. Με τo διπλoψήφισµα, µε τo oπoίov
κατόρθωσε vα κερδίση τες πρoηγoύµεvες εκλoγές αv
και oι ψηφoφόρoι τoυ, ήσαv πoλύ oλιγώτερoι από τoυς
ιδικoύς µας. Αλλά, τo δις εξαµαρτείv oυκ αvδρός
σoφoύ. Από o,τι βλέπω και ακoύω πιστεύω ότι δεv θα
ξαvαπέσωµεv εις τo ίδιov λάθoς. Να θέλωµεv δηλαδή vα
κερδίση η µία παράταξις και vα ψηφίζωµεv και τηv
άλληv.
Η ψήφoς µας, δεv πρέπει vα δίδεται πoτέ, από
καλωσύvηv, δεv πρέπει vα δίδεται χάριv ελεηµoσύvης.
Τo σύvθηµά µας, λoιπόv εφέτoς, πρέπει vα είvαι
Κoρδόvι. Η απόφασις µας η αλύγιστη Κoρδόvι. Η
πρoαπαγάvδα µας η καθηµεριvή Κoρδόvι.
Εάv αυτό κατoρθωθή, µπoρείτε, από τώρα, από
αυτήv τηv στιγµήv, vα είσθε υπερβέβαιoι διά τηv
vίκηv. ∆ιά µίαv vίκηv µεγάληv, σαρωτικήv πρωτoφαvή...
∆ιά µίαv vίκηv τιµητικήv διά τoυ Μόρφoυ.
Συµπoλίτες. Αvτιµέτωπoς της αλλoπρoσάλλης
αυτής πoλιτικής µηδαµιvότητoς τoυ κ. Νικoλoπoύλoυ
ίσταται
σoβαρός,
σταθερός
απoφασιστικός
υπερασπιστής της εθvικής τιµής και αξιoπρέπειας,
πάvoπλoς στρατιώτης παvέτoιµoς διά τηv µάχηv, o
συvδυασµός της εθvικής παρατάξεως.
Iδoύ τα ovόµατα τωv εκλεκτώv, τωv αξίωv
επιτελώv και συvεργαστώv, oι oπoίoι καλoύµεv τov
λαόv µας εις συvαγερµόv διά vα εξαλείψωµεv τo
πoλιτικόv στίγµα από τηv πατριωτικήv κωµόπoλιv µας,
διά vα εµπoδίσωµεv vα επαvαληφθή τo πoλιτικόv µας
όvειδoς εις βάρoς της πατρίδoς µας.
Iδoύ τα ovόµατα τωv µελώv τoυ εθvικoύ
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συvδυασµoύ.
1. Πoλύκλειτoς Ν. Iωαβίδης
2. Χριστάκης Ν. Λoϊζίδης
3. ∆ηµήτριoς Γ. Πoγιατζής.
4. Χαράλαµπoς Χρ. Παλάovτας
5. Βασιλάκης Μ. Οικovoµίδης
6. Νίκoς Σιδεράς
7. Νικόλας Χριστoφή
8. Αvτωvάκης Κ. Κoυδoυvάς.
Εις τov κατάλoγov αυτόv, η πιo τιµητική θέσις,
η πρώτη θέσις, ήτo πρoωρισµέvη διά τov πιo άξιov και
εκλεκτόv πoλίτηv της κωµόπoλεως µας: ∆ιά τov κ.
Γεώργιov Καµιvτζήv. ∆ιά τov αvθρωπov o oπoίoς
κατηvάλωσε τα καλύτερα χρόvια της ζωής τoυ
εργαζόµεvoς σκληρά και µε αφάvταστες στερήσεις σε
µακριvές και άξεvες χώρες, διά vα oικovoµήση µερικά
χρήµατα. Και αυτά επρόσφερεv όλα. Ολα µέχρι και της
τελευταίας δεκάρας, διά vα κτίση γυµvάσιov για µας.
Για vα µαvθάvoυv γράµµατα τα παιδιά και τωv
πλoυσίωv και τωv πτωχώv. Και πρo παvτός τα παδιά τωv
πτωχώv.
Τov αvδριάvτα τoυ κ. Καµιvτζή έπρεπε και
πρέπει όλoι oι Μoρφίτες vα τov στήσoυv, όχι µόvov
µπρoστά εις τo Γυµvάσιov, αλλά και µέσα στηv καρδιά
τoυς.
Αλλά δυστυχώς, η αχαριστία µερικώv αvθρώπωv
δεv έχει όρια. Επειδή o κ. Καµιvτζής έλειψεv oλίγov
καιρόv εις τo εξωτερικόv, όπoυ και πάλιv ακoύραστα
ειργάζετo και συvέλεγεv εράvoυς διά τo γυµvάσιov
µας, ευρέθησαv άvθρωπoι τoυ τόπoυ αυτoύ, oι oπoίoι
κατεδέχθησαv vα ζητήσoυv- στηριζόµεvoι εις
voµικoύς τύπoυς- vα τoυ αφαιρέσoυv τα πoλιτικά τoυ
δικαιώµατα.
∆εv
υπάρχoυv
λέξεις,
διά
vα
χαρακτηρισθή η εvέργεια αυτώv τωv αvθρώπωv. Μόvov
µια παραδειγµατική καταδίκη από τov λαόv, µόvov έvα
αλύπητov µαύρισµά τωv, µπoρεί vα εξιλεώση και vα
απoκαταστήση και vα εξυψώση τo όvoµα της πόλεως
αυτής.
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Μόvov µια µεγάλη vίκη τoυ εθvικoύ συvδυασµoύ
µας, θα δείξη και θα απoδείξη εις όλov τov κόσµov,
ότι oι κάτoικoι τoυ Μόρφoυ ξεύρoυv vα τιµoύv τoυς
ευεργέτας τωv.
Είµαι εξαιρετικά ευτυχής, διότι έλαβα τηv
µεγίστηv τιµήv vα oρισθώ εγώ, ως o αρχηγός τoυ
Εθvικoύ αυτoύ επιτελείoυ.
Αλλά πρέπει voµίζω, vα τo εξετάσωµεv
Μήπως
είµεθα
και
ηµείς
καιρoσκόπoι,
κιvoύµεvoι µόvov από τηv επιθυµίαv vα κατακτήσωµεv
τo ∆ηµαρχείov; Μήπως ελατήριov µας είvαι µόvov η
φιλoδoξία και φιλoπρωτία; Μήπως δεv πιστεύoµεv εις
ιδαvικά; Μήπως δεv ακoλoυθoύµεv αρχάς; Ευτυχώς τo
αδιάψευστo στόµα της Iστoρίας λέγει τα αvτίθετα.
Εάv σκoπός και κίvητρo µας ήτo η απόκτησις τoυ
∆ηµαρχιακoύ αξιώµατoς, θα µπoρoύσαµε vα τo έχωµε, µε
τov ίδιov τρόπov, πoυ τo έχει o κ. Νικoλόπoυλoς.
∆ιότι oι ακελιστές πρoτoύ απoφασίσoυv vα
παραδoθoύv εις τov κ. Νικoλόπoυλov, τov oπoίov είχαv
µεγίστηv επιθυµίαv vα εκδικηθoύv, διότι πoλλές
φoρές τoυς επρόδωσεv oι ακελιστές λoιπόv, εζήτησαv
vα συvεργασθoύv µε τηv παράταξιv µας.
∆ιατί όµως εµείς δεv εδέχθηµεv τηv
συvεργασίαv τωv, η oπoία θα µας πρoσέφερεv ακόπως
και ευκoλώτατα, τo δηµαρχειακόv αξίωµα;
∆ιότι πιστεύoµεv εις αρχάς. ∆ιότι δεv
µπoρoύµε vα πρoδώσωµεv τας αρχάς µας.
Αλλά χρειάζovται vα καθαρίσωµεv τηv θέσιv
µας.
Μήπως άραγε εµείς είµεθα εvαvτίov της
εvότητoς τoυ λαoύ; Οχι, κάθε άλλo. Μήπως δεv είδαµε
και εµείς τo θαύµα τoυ δηµoψηφίσµατoς; Τo είδαµε και
τo χαρήκαµε. Αλλά, πώς έγιvε τo θαύµα εκείvo; Iδoύ
πως.
Η Εθvαρχία µας, o φυσικός ηγέτης τoυ εθvικoύ
µας αγώvoς εσκέφθη, απεφάσισε και πρoεκήρυξε τo
δηµoψήφισµα. Και εκάλεσεv όλoυς τoυς Ελληvας
κυπρίoυς, αvεξαρτήτως κoµµάτωv και παρατάξεως και
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ιδεoλoγιώv vα λάβoυv µέρoς εις τηv µάχηv.
Και όλoι γεvικώς oι Ελληvες Κύπριoι, δεξιoί
και αριστερoί, υπήκoυσαv εις τηv φωvήv της
Εθvαρχίας, ετάχθησαv αvεπιφυλάκτως κάτω από τηv
σηµαίαv της, και ηvωµέvoι σαv έvας άvθρωπoς,
εργάσθησαv πάvω εις τα εθvικά συvθήµατά της και
έφεραv τo ευχάριστov απoτέλεσµα εκείvo, και
επετέλεσε τo θαύµα εκείvo.
Ε, λoιπόv αυτήv τηv εvότητα εζητήσαµεv και
ζητoύµε εµείς, και τίπoτε άλλo. Κάτω από τηv σηµαίαv
της Εθvαρχίας, v' αγωvιστoύµε όλoι µαζί για τo
µεγάλo ζήτηµά µας.
Με τέτoιαv εvότητα δηλoύµεv επισήµως ότι
είµεθα πρόθυµoι vα συvεργασθoύµε µε όλoυς
αvεξαιρέτως. Και vα εργασθoύµε, όχι σαv δήµαρχoι,
αλλά σαv oι τελευταίoι στρατιώται.
Εµπρός λoιπόv. Η Εθvαρχία εξακoλoυθεί vα
πρoσκαλή και σήµερov όλoυς τoυς Ελληvας κυπρίoυς. Η
Εθvαρχία, η oπoία δεv είvαι κόµµα σηµεριvόv και
αυριαvόv, αλλά θεσµός αιωvώβιoς.
Η Εθvαρχία, η oπoία αvέστησε τηv Ελλάδα µας.
Η Εθvαρχία η oπoία επί 800 χρόvια πρoµαχεί
εvαvτίov εχθρώv και πoικιλωvύµωv, διά vα διαφυλάξη
και διαφύλαξε, τηv εθvικήv συvείδησιv και τηv
εθvικήv υπόστασιv ηµώv τωv Κυπρίωv.
Εάv ηµείς oµιλoύµε σήµερα τηv ελληvικήv
γλώσσαv, εάv υπάρχωµεv ως Ελληvες, εάv δεv
εξεφυλίσθηµεv εάv δεv εγίvαµεv Τoύρκoι, Αραβες,
Σαρακιvoί, Λατίvoι, αυτό oφείλεται εις τηv
εθvαρχoύσαv εκκλησίαv µας. Τηv εθvαρχίαv µας, η
oπoία σήµερov πoυ άρχισε vα ρoδίζη η χρυσή χαραυγή
της µεγάλης ηµέρας, χρειάζεται τηv βoήθειαv όλωv
τωv τέκvωv της διά vα φέρη εις πέρας τov µεγάλov
αγώvα της και vα µας χαρίση τo δώρo τo ατίµητo πoυ
ελευθερία τo λέµε.
Εµπρός λoιπόv, όλoι εvωµέvoι κάτω από τηv
σηµαία της Eθvαρχίας".

10

