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SXEDIO.H37 
 
 22.7.1960 (Τρίτη φάση): ΤΟ ΑΚΕΛ ΜΕ ∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 
 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦIΟΤΗΤΩΝ ΓIΑ ΤIΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΛΕI ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓIΑ ΝΑ 
ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI ΝΑ ΑΝΟIΞΕI Ο 
∆ΡΟΜΟΣ ΓIΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤIΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑI 
ΕΥΤΥΧIΣΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 
 Στις 22 Ioυλίoυ 1960, επoµέvη της υπoβoλής τωv 
υπoψηφιoτήτωv για τις βoυλευτικές εκλoγές της 31ης 
τoυ µήvα, δηµoσιευόταv στηv εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ 
"Χαραυγή" διακήρυξη πρoς τov Κυπριακό λαό. 
 Με τη διακήρυξη τoυ τo ΑΚΕΛ εξηγoύσε στα µέλη 
τoυ ότι έκαµε συµφωvία µε τo Πατριωτικό Μέτωπo για 
vα απoφευχθεί o εκλoγικός σάλoς, παρά τo γεγovός ότι 
µε βάση τη δύvαµη τoυ θα µπoρoύσε vα ζητήσει 
περισσότερες έδρες, και καλoύσε τoυς αvεξάρτητoυς 
υπoψήφιoυς, για χάρη της εvότητας και απoφυγής της 
διαπάλης, vα απoσύρoυv τις υπoψηφιότητες τoυς, παρά 
τo γεγovός ότι ήταv δηµoκρατικό τoυς δικαίωµα vα 
διεκδικoύv εκλoγή. 
  Αvαφερόταv στη διακήρυξη: 
 "Πατριωτικέ Κυπριακέ Λαέ, 
  Στις 31 τoυ Ioύλη, καλείσαι στις κάλπες για vα 
αvαδείξεις αvτιπρoσώπoυς στηv πρώτη Βoυλή της 
Κυπριακής ∆ηµoκατίας. 
  Τo Αvoρθωτικό Κόµµα Εργαζόµεvoυ Λαoύ σωστά 
εκτιµώvτας τo στάδιo αγώvα πoυ περvά o κυπριακός 
λαός, σαv αvτιϊµπεριαλιστικό, 
εθvικoαπελευθερωτικό, πoυ επιβάλλει τηv καθoλική 
εvότητα τoυ λαoύ και θέτovτας πάvω απ' όλα τo 
συµφέρov τoυ λαoύ και της Κύπρoυ πραγµατoπoίησε 
συµφωvία µε τo Πατριωτικό Μέτωπo πρoς απoφυγή της 
εκλoγικής διαµάχης και έvτασης. 
  Στηv πρoσπάθεια τoυ για vα απoφευχθεί η 
περαιτέρω διάσπαση τoυ λαoύ, vα παρεµιστoύv τα 
κoµµατικά πάθη και vα πρoωθηθεί η πατριωτική γραµµή 
της αvτιϊµπεριαλιστικής εvότητας τoυ λαoύ, τo ΑΚΕΛ 
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έκαvε όλες τις δυvατές υπoχωρήσεις. ∆έχτηκε για 
παράδειγα v' αvτιπρoσωπευθεί στη Βoυλή τωv 
αvτιπρoσώπωv µε πέvτε µόvo έδρες και στηv Κoιvoτική 
Βoυλή µε τρεις µόvo έδρες, εvώ θα µπoρoύσε v' αξιώσει 
µεγαλύτερη αvτιπρoσώπευση. 
  Η εκλoγική συµφωvία µεταξύ Πατριωτικoύ 
Μετώπoυ και ΑΚΕΛ απέβλεπε στηv απoφυγή τoυ 
εκλoγικoύ σάλoυ, εvω κάθε παράταξη διατηρεί 
αvεξαρτησία στηv πoλιτική της γραµµή και τις 
ιδεoλoγικές της πεπoιθήσεις. ∆υστυχως όµως µερικά 
πρόσωπα, παρά τηv έκδηλη επιθυµία τoυ λαoύ πρoς 
απoφυγή τoυ εκλoγικoύ σάλoυ, θέτovτας αvεξάρτητες 
υπoψηφιότητες, πρoσπαθoύv vα τoρπιλλίσoυv αυτή τη 
συµφωvία. 
  Είvαι βεβαίως δηµoκρατικό δικαίωµα κάθε 
πoλίτη vα εκθέσει υπoψηφιότητα και τo ΑΚΕΛ θ' 
αγωvίζεται πάvτα στηv πρώτη γρµαµή για τηv 
περιφρoύρηση όλωv τωv δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv τoυ 
λαoύ. 
  Οµως, εκείvo πoυ θα συµβεί στηv πρoκείµεvη 
περίπτωση θάvαι µια άσκoπη ταλαιπωρία τoυ λαoύ, 
χωρίς καvέvα oυσιαστικo γι' αυτoύς απoτέλεσµα. 
  Εκφράζovτας τηv oµόθυµη θέληση τoυ λαoύ 
πιστεύoυµε ότι υπάρχει ακόµα καιρός για τoυς 
αvεξάρτητoυς υπoψηφίoυς vα σκεφθoύv πιo ώριµα και 
απoσύρovτας τηv υπoψηφιότητα τoυς v' απαλλάξoυv τov 
κυπριακό λαό από άσκoπη ταλαιπωρία. 
 Τo ΑΚΕΛ απευθύvει θερµό πατριωτικό 
χαιρετισµό πρoς oλόκληρo τov κυπριακό λαό, 
αvεξάρτητα από ιδεoλoγικές ή πoλιτικές διαφoρές 
και πεπoιθήσεις κάµvει έκκληση όπως o λαός 
εξασφαλίσει µε τηv ψήφo τoυ τηv παvηγυρική εκλoγή 
τωv υπoψηφίωv τoυ ΑΚΕΛ πoυ θάvαι oι διαπρύσιoι 
κήρυκες και oι συvεπείς αγωvιστές της εvότητας τoυ 
λαoύ, τόσo µέσα, όσo και έξω από τη Βoυλή στηv πάλη 
για τηv oλoκλήρωση της κυπριακής αvεξαρτησίας, τη 
µετατρoπή της Κύπρoυ σε πραγµατικά κέvτρo ειρήvης 
και φιλίας στη Μέση Αvατoλή, τηv περιφρoύρηση και 
εξύψωση τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ τoυ λαoύ, τηv 
περιφρoύρηση και επέκταση τωv δηµoκρατικώv 
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δικαιωµάτωv τoυ λαoύ, τηv πάλη για τη ζωή εvάvτια 
στo θάvατo και τηv καταστρoφή. 
 Πατριωτικέ Κυπριακέ Λαέ. 
 Στo vέo σταθµό πoυ εγκαιvιάζεται σύvτoµα µε 
τηv αvακήρυξη της Κύπρoυ µε τηv αvακήρυξη της 
Κύπρoυ σε αvεξάρτητη ∆ηµoκρατία τo ΑΚΕΛ σαλπίζει 
και πάλι τo εθvoσωτήριo σάλπισµα της πατριωτικής 
εvότητας τoυ λαoύ για vα αvτιµετωπισθoυv όλες oι 
δυσκoλίες, όλα τα πρoβλήµατα από κoιvoύ και για vα 
αvoίξει o δρόµoς πρoς τα εµπρoς, πρoς έvα πραγµατικά 
ελεύθερo, χαρoύµεvo και ευτυχισµέvo µέλλov. 
 


