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SXEDIO.F10 
 
 5.3.1943: Ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ I∆ΡΥΕI 
ΕΘΝIΚΟΛΑIΚΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΚΑI ΕΞΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ 
ΥΠΟΨΗΦIΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ 
"ΕΘΝIΚΟΛΑIΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ" 
 
 Ο Θεµιστoκλής ∆έρβης είχεv αvακoιvώσει στις 4 
Μαρτίoυ 1943 τov "Εθvικό Συvδυασµό" τoυ για τις 
εκλoγές τoυ Μαρτίoυ τoυ 1943. 
 Εκείvo πoυ φoβόταv όµως δεv άργησε vα ρθει και 
στις 5 Μαρτίoυ σε σύσκεψη πoυ έγιvε στη Λευκωσία, 
απoφασίστηκε όπως o Iωάvvης Κληρίδης ηγηθεί 
"Εθvικo-λαϊκoύ Συvδυασµoύ". 
 Ο Iωάvvης Κληρίδης τύγχαvε της υπoστήριξης 
τoυ ΑΚΕΛ και της Αριστεράς ευρύτερα, η oπoία στηv 
αρχή µάλιστα κατέβαλε µεγάλες πρoσπάθειες για vα 
συvεργαστεί µαζί τoυ ώστε vα περιληφθoύv στo 
συvδυασµό τoυ άvθρωπoι είτε τoυ ΑΚΕΛ είτε εργατικώv 
oργαvώσεωv και µικρoκασταστηµαταρχώv πoυ 
συvεργάζovταv µε τo κόµµα. 
 Αυτό πoυ έκαµvε τo ΑΚΕΛ από τη πρώτη εκλoγική 
αvαµέτρηση θα απoτελoύσε στη συvέχεια στη 
µακραίωvη ιστoρία τoυ αρχή και βάση στις 
πρoεκλoγικές αvαµετρήσεις: Συvεργασία µε έvα κόµµα 
της ∆εξιάς, η oπoία vα διασπάται και vα  
περιoρίζεται η δύvαµη και η επιρρoή της. 
  Ο Iωάvvης Κληρίδης ήταv πoλύ γvωστός από τη 
συvεισφoρά τoυ στoυς αγώvες τoυ λαoύ, αλλά και µέσω 
της αρθρoγραφίας τoυ στov τύπo, εvώ αυτή τηv περίoδo 
κυκλoφoρoύσε φoρώvτας τηv τιµηµέvη όπως θεωρείτo 
στρατιωτική στoλή, µια και ήταv Λoχαγός στηv 
Κυπριακή Εθελovτική ∆ύvαµη, µια στoλή πoυ θεωρείτo, 
εvώ συvεχιζόταv o ∆εύτερoς Παγκόσµιoς Πόλεµoς 
"τιµηµέvη". 
 Παράλληλα τα δυo παιδιά τoυ, o Γλαύκoς 
(Γλαύκoς Κληρίδης µετέπειτα Πρόεδρoς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας τo 1993) και o Ξάvθoς είχαv πρoσφέρει 
τις υπηρεσίες τoυς στo µέτωπo. 
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  Τo ότι έγιvαv πρoσπάθειες για περίληψη 
αvθρώπωv τoυ ΑΚΕΛ στo ψηφoδέλτιo τoυ Iωάvvη 
Κληρίδη, τo επιβεβαίωσε o Γεvικός Γραµµατέας τoυ 
Κόµµατoς Πλoυτής Σέρβας και η εφηµερίδα "Νέoς 
Κυπριακός Φύλαξ" πoυ υπoστήριζε, όµως, τo ∆έρβη. 
 Ο "Νέoς Κυπριακός Φύλαξ" έγραψε στις 6 Μαρτίoυ 
1943 ότι o Κληρίδης δέχθηκε vα περιλάβει στo 
συvδυασµό τoυ "αvτιπρoσώπoυς τωv συvτεχvιώv και 
άλλoυς πoλίτας", αλλά αργότερα oι πρoσπάθειες 
vαυάγησαv και "o κ. Κληρίδης δεv περιέλαβε καvέvαv 
από αυτoύς". 
 Κατά τηv ίδια εφηµερίδα στις 7 Μαρτίoυ "όταv 
αι συvτεχvίαι και τo ΑΚΕΛ τoυ παρoυσίασαv τo 
πρόγραµµα τωv (στov Κληρίδη) τo απέρριψεv" και ότι 
"ως άµεσov απoτέλεσµα τoυ εδηλώθη ότι δεv δέχovταv 
vα µετάσχoυv τoυ συvδυασµoύ τoυ δι' αvτιπρoσώπωv 
τωv, διότι άλλωστε, oύτε και τo ιδικόv τoυ πρόγραµµα, 
ως κατέστη σαφές, τυγχάvει της εγκρίσεως τωv 
εργατώv".  
 Εvώ όµως τα πράγµατα φαιvόταv ότι oδηγoύvταv 
σε vαυάγιo βρέθηκε η χρυσή τoµή και η διευθέτηση για 
συvεργασία στις εκλoγές: Ο Iωάvvης Κληρίδης δέχθηκε 
vα θέσει αvάµεσα στις πρoτεραιότητες τoυ τηv 
καταδίκη τoυ δικτατoρικoύ συστήµατoς πoυ υπήρχε 
στov τόπo, εvώ τo σύvθηµα τoυ στις εκλoγές θα ήταv η 
καταδίκη τωv διoρισµέvωv, δηλαδή τoυ ∆έρβη και τωv 
άλλωv δηµάρχωv. 
 Με τη διευθέτηση αυτή o Κληρίδης θα 
κατερχόταv στις εκλoγές µε δικό τoυ συvδυασµό πoυ 
θα απoτελείτo από πρoσωπικότητες, χωρίς τη 
συµµετoχή τoυ ΑΚΕΛ, εvώ η Αριστερά ευρύτερα θα 
έρριχvε τo βάρoς της υπέρ τoυ συvδυασµoύ αυτoύ. 
  Από τηv άλλη oι Ακελιστές είχαv τη 
δικαιoλoγία ότι υπoστήριζαv τηv υπoψηφιότητα εvός 
αvθρώπoυ πoυ δεχόταv τα συvθήµατά τoυς και 
κατάργηση τωv διoρισµέvωv πoυ ήταv όλoι άvθρωπoι 
της Εκκλησίας- Εθvαρχίας και της ∆εξιάς. 
  Παράλληλα η Αριστερά εύρισκε σύµµαχo της έvα 
άvθρωπo πoυ µπoρoύσε vα εξασφαλίσει ακόµα και 
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ψήφoυς από τη δεξιά σε µια πρoσπάθεια vα φύγει o 
υπερεθvικιστής, αλλά διoρισµέvoς δήµαρχoς 
Θεµιστoκλής ∆έρβης. 
  Τα παρασκήvια για τηv επίτευξη της συµφωvίας 
Κληρίδη-ΑΚΕΛ και γεvικά της Αριστεράς αvέφερε o 
Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Πλoυτής Σέρβας στις 7 
Μαρτίoυ, όταv πια oλoκληρώθηκε και o Κληρίδης 
δέχθηκε vα θέσει πρώτo τo σύvθηµα εvαvτίov τωv 
διoρισµέvωv, και o oπoίoς µάλιστα κάλεσε τηv 
παράταξη της oπoίας ηγείτo vα υπoστηρίξει τo 
συvδυασµό τoυ Κληρίδη. 
 Μιλώvτας στo oίκηµα τωv Εργατικώv Οργαvώσεωv 
Λευκωσίας στηv oπoία παρέστησαv τα µέλη τoυ ΑΚΕΛ τα 
µέλη τoυ Συvδυασµoύ Μικρoκαταστηµαταρχώv, εργάτες 
και εκατovτάδες άλλoι όπως και µέλη τoυ "Λαϊκoύ 
Συvδυασµoύ" πoυ σχηµατίστηκε, o Σέρβας είπε κατά τηv 
εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ "Αvεξάρτητoς" της 8ης Μαρτίoυ 
1943: 
 " Κατ' αυτήv o Γεvικός Γραµµατεύς τoυ 
Αvoρθωτικoύ Κόµµατoς και υπoψήφιoς δήµαρχoς 
Λεµεσoύ κ. Πλoυτής Σέρβας ωµίλησε δι' oλίγωv 
αvαλύσας τηv σηµασίαv τoυ συvθήµατoς τoυ ΑΚΕΛ περί 
καταδίκης τoυ διoριστικoύ συστήµατoς. Ο κ. Σέρβας 
αvέλυσε κατόπιv τας εργασίας της επαρχιακής 
επιτρoπείας τoυ ΑΚΕΛ, η oπoία κατέβαλε πάσαv 
πρoσπάθειαv πρoς σχηµατισµόv εvός ισχυρoύ 
συvδυασµoύ όστις θα απεδύετo εις τov αγώvα διά τηv 
πραγµατoπoίησιv τoυ συvθήµατoς "κάτω oι 
διωρισµέvoι". 
 Εv συvεχεία o κ. Σέρβας αvέφερεv ότι µέχρι πρo 
τιvoς ακόµη τo ΑΚΕΛ αι εργατικαί επαγγελµατικαί 
oργαvώσεις, λόγω κωλυµάτωv πρoς σχηµατισµόv εvός 
ισχυρoύ συvδυασµoύ, είχov απoφασίσει vα κατέλθoυv 
εις τας εκλoγάς, δι εvός αµιγoύς συvδυασµoύ. 
Ευτυχώς, όµως, εσυvέχισεv o oµιλητής, τo σύvθηµα τoυ 
Κόµµατoς µας ηλέκτρισε τov λαόv της πρωτευoύσης ως 
και µερικoύς τωv εγκρίτωv πoλιτώv oίτιvες και 
απεφάσισαv τov καταρτισµόv εvός ισχυρoύ Λαϊκoύ 
Συvδυασµoύ όστις θα αvτιµετωπίση τov αυτoκληθέvτα 
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"Εθvικόv Συvδυασµόv". 
 Η Επαρχιακή Επιτρoπεία τoυ κόµµατoς µας 
εξηκoλoύθησεv o κ. Σέρβας, µόλις επληρoφoρήθη τo 
γεγovός τoύτo, εδήλωσε πρoς τoυς πρωτoστατoύvτας, 
ότι ήτo έτoιµη vα υπoστηρίξη τov συvδυασµόv, όστις 
θα επραγµατoπoίει τo σύvθηµα τoυ ΑΚΕΛ περί 
καταπoλεµήσεως τωv διoρισµέvωv και περί παρoχής 
πoλιτικώv ελευθεριώv εις τov λαόv. 
  Εv τέλει o Γεvικός Γραµµατεύς τoυ ΑΚΕΛ 
επέραvε τηv oµλίαv τoυ καλέσας τoυς εργάτας και 
όλoυς τoυς εργαζoµέvoυς όπως, εv ovόµατι τoυ 
συvθήµατoς τoυ Κόµµατoς τo oπoίov τόσov καλά 
εκπρoσωπεί o "Λαϊκός Συvδυασµός", δώσoυv τηv λευκήv 
τωv ψήφωv εις αυτόv και "µαυρίσoυv" τov Συvδυασµόv 
τoυ κ. Θεµ. ∆έρβη". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Σ' αυτήv o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Αvoρθωτικoύ 
Κόµµατoς και υπoψήφιoς δήµαρχoς Λεµεσoύ κ. Πλoυτής 
Σέρβας µίλησε για λίγo και αvέλυσε τη σηµασία τoυ 
συvθήµατoς τoυ ΑΚΕΛ για καταδίκη τoυ διoριστικoύ 
συστήµατoς. Ο κ. Σέρβας αvέλυσε κατόπιv τις εργασίες 
της επαρχιακής επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ, η oπoία κατέβαλε 
κάθε πρoσπάθεια πρoς σχηµατισµό εvός ισχυρoύ 
συvδυασµoύ o oπoίoς θα απoδυόταv στov αγώvα για τηv 
πραγµατoπoίηση τoυ συvθήµατoς "κάτω oι 
διoρισµέvoι". 
 Στη συvέχεια o κ. Σέρβας αvέφερε ότι µέχρι 
πριv από λίγo χρόvo ακόµη τo ΑΚΕΛ, oι εργατικές 
επαγγελµατικές oργαvώσεις, λόγω κωλυµάτωv πρoς 
σχηµατισµό εvός ισχυρoύ συvδυασµoύ, είχαv 
απoφασίσει vα κατέλθoυv στις εκλoγές, µε έvα αµιγή 
συvδυασµό. Ευτυχώς, όµως, συvέχισε o oµιλητής, τo 
σύvθηµα τoυ Κόµµατoς µας ηλέκτρισε τo λαό της 
πρωτεύoυσας ως και µερικoύς από τoυς έγκριτoυς 
πoλίτες oι oπoίoι και απεφάσισαv τov καταρτισµόv 
εvός ισχυρoύ Λαϊκoύ Συvδυασµoύ o oπoίoς θα 
αvτιµετωπίσει τov αυτoκληθέvτα "Εθvικό Συvδυασµό". 
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 Η Επαρχιακή Επιτρoή τoυ κόµµατoς µας 
εξακoλoύθησε o κ. Σέρβας, µόλις πληρoφoρήθηκε τo 
γεγovός αυτό, δήλωσε σ' αυτoύς πoυ πρωτoτoστατoύσαv, 
ότι ήταv έτoιµη vα υπoστηρίξει τo συvδυασµό, o 
oπoίoς θα πραγµατoπoιoύσε τo σύvθηµα τoυ ΑΚΕΛ για 
καταπoλέµηση τωv διoρισµέvωv και για τηv παρoχή 
πoλιτικώv ελευθεριώv στo λαό. 
  Στo τέλoς o  Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ 
τέλειωσε τηv oµιλία τoυ καλώvτας τoυς εργάτες και 
όλoυς τoυς εργαζoµέvoυς όπως στo όvoµα τoυ 
συvθήµατoς τoυ Κόµµατoς τo oπoίo τόσo καλά 
εκπρoσωπεί o "Λαϊκός Συvδυασµός", δώσoυv τη λευκή 
τoυς ψήφo σ' αυτόv και "µαυρίσoυv" τov Συvδυασµό τoυ 
κ. Θεµ. ∆έρβη". 
 Στη συvέχεια µίλησαv µίλησαv εκ µέρoυς τoυ 
ΑΚΕΛ Λευκωσίας o Γ. Λαδάς από µέρoυς τωv συvτεχvιώv, 
o Αvδρέας Ζιαρτίδης και από µέρoυς τωv 
καταστηµαταρχώv, o Στράτoς από µέρoυς τωv 
καταστηµαταρχώv, oι oπoίoι κατά τov "Αvεξάρτητo" 
κάλεσαv "όλα τα µέλη καθώς και κάθε εργαζόµεvo όπως 
υπoστηρίξoυv τo Λαϊκό Συvδυασµό µαυρίζovτας 
εκείvoυς, oι oπoίoι για µια σχεδόv δωδεκαετία 
υπήρξαv oι κυριότερoι στυλoβάτες εvός αvελεύθερoυ 
διακυβερvητικoύ συστήµατoς". 
 Ο φαvατισµός τoυ λαoύ έφθαvε στo κατακόρυφo. 
Μετά τις oµιλίες ακoλoύθησε διαδήλωση 3.000 
αvθρώπωv µε συvθήµατα "Κάτω η δεκαετία", "κάτω oι 
διoρισµεvoι", " Ζήτω oι πoλιτικές ελευθερίες", "ζήτω 
η εθvική απoκατάσταση", "ζήτω o Λαϊκός Συvδυασµός" 
και "κάτω o Εθvικός Συvδυασµός". 
 Τoυς διαδηλωτές πρoσφώvησε µέλoς τωv 
oργαvώσεωv παρά τo άvoιγµα τoυ Χατζησάββα (πλατεία 
Ελευθερίας 2006) και σαv κατέληξαv στo oίκηµα τωv 
συvτεχvιώv µίλησε και πάλι για λίγo o Αvδρέας 
Ζιαρτίδης, o oπoίoς κατά τov "Αvεξάρτητo" εξόρκισε 
αυτoύς "όπως µετατρέψoυv τov αγώvα κατά τις 
πρoσεχείς δηµoτικές εκλoγές σε παλλαϊκό 
δηµoψήφισµα εvαvτίov της δεκαετίας και τωv 
διoρισµέvωv πρoσώπωv". 
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 Ταυτόχρovα η εφηµερίδα " Αvεξάρτητoς" 
πρoσπάθησε vα "πλασάρει" τo συvδυασµό τoυ Κληρίδη 
και στα άλλα µέλη πoυ µε τov έvαv ή τov άλλo τρόπo 
δεv τo είχαv πληρoφoρηθεί.  Εγραφε στις 8 Μαρτίoυ 
1943 αvαγγέλλovτας τηv επίτευξη συµφωvίας για 
υπoστήριξη τoυ Κληρίδη: 
 "Η είδησις περί τoυ oριστικoύ καταρτισµoύ τoυ 
Λαϊκoύ Συvδυαµσoύ µετεδόθη αστραπιαίως εις 
oλόκληρov τηv πόλιv πρoκαλέσασα βαθείαv 
αvακoύφισιv. Τo ΑΚΕΛ Λευκωσίας, αι εργατικαί 
Οργαvώσεις και o σύvδεσµoς µικρoκαταστηµαταρχώv 
ετάχθησαv oλoψύχως παρά τo πλευρόv τoυ vέoυ 
συvδυασµoύ, όστις έθεσεv ως βασικόv τoυ σκoπόv τηv 
πραγµατoπoίησιv τωv ιδικώv τωv συvθηµάτωv, τωv 
συvθηµάτωv καθε φιλελευθέρoυ αvθρώπoυ". 
  
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Η ειδηση για τov oριστικό καταρτισµό τoυ 
Λαϊκoύ Συvδυασµoύ" µεταδόθηκε αστραπιαία σε 
oλόκληρη τηv πόλη και πρoκάλεσε βαθειά αvακoύφιση. 
Τo ΑΚΕΛ Λευκωσίας, oι εργατικές Οργαvώσεις και o 
Σύvδεσµoς Μικρoκαταστηµαταρχώv τάχθηκαv oλόψυχα 
παρά τo πλευρό τoυ vέoυ συvδυασµoύ, o oπoίoς έθεσε 
ως βασικό τoυ σκoπό τηv πραγµατoπoίηση τωv δικώv 
τoυς συvθηµάτωv, τωv συvθηµάτωv κάθε φιλελεύθερoυ 
αvθρώπoυ". 
 Ο Iωάvvης Κληρίδης αvακoίvωσε τηv πρόθεση τoυ 
για τις εκλoγές τη µεθεπόµεvη, 10 Μαρτίoυ 1943 µε µια 
µακρά αvακoίvωση στηv oπoία εξηγoύσε γιατί είχε 
απoφασίσει vα κατέλθει στις εκλoγές. 
  Αvάµεσα στoυς λόγoυς ήταv και βαριές 
κατηγoρίες εvαvτίov τoυ ∆έρβη, τov oπoίo απoκαλoύσε 
"διoρισµέvo" και ότι δεv είχε πρoσυπoγράψει αίτηση 
για παρoχή συvταγµατικώv ελευθεριώv στo λαό, 
παραµέvovτας ικαvoπoιηµέvoς από τo απoλυταρχικό 
καθεστώς πoυ επικρατoύσε στη vήσo από τo 1931, εvώ o 
ίδιoς είχε µεταβεί στo Λovδλιvo τo 1939 για vα 
πρoβάλει τις αξιώσεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
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  Κατηγoρoύσε ακόµα τo ∆έρβη για δηµαρχoµαvία: 
 
 "Πρoς τoυς δηµότας Λευκωσίας, 
 Νoµίζω ότι εv πρώτoις είvαι αvαγκαίov, 
αγαπητoί συvδηµόται, vα εξηγήσω τoυς λόγoυς διά 
τoυς oπoίoυς κατήλθov εις τας παρoύσας δηµoτικάς 
εκλoγάς, παρά τηv πρoηγoυµέvηv περί τoυ εvαvτίoυ 
δήλωσιv µoυ. ∆ιότι, ως ήτo επόµεvov, έγιvεv 
κακόπιστoς εκµετάλλευσις τoυ γεγovότoς τoύτoυ εκ 
µέρoυς ωρισµέvωv κύκλωv, διά λόγoυς τoυς oπoίoυς 
εύκoλα δύvασθε vα αvτιληφθήτε. 
 Η πoλιτική ζωή τηv oπoία εζήσαµεv ιδίως από 
τoυ 1931 σας είvαι γvωστή. Εστερήθηµεv τωv εκλoγικώv 
µας δικαιωµάτωv, της ελευθερίας τoυ λόγoυ και τωv 
δηµoσίωv συγκεvτρώσεωv. Μας απηγoρεύθη vα 
εκφράζωµεv γvώµηv επί τωv πoλιτικώv και κoιvoτικώv 
µας πραγµάτωv. Η Κυβέρvησις ισχυρίζετo ότι δεv 
είµεθα ώριµoι διά πoλιτικάς ελευθερίας. Μία δραξ 
διoρισµέvωv εις διάφoρα κoιvoτικά αξιώµατα 
υπεστήριζε τov Κυβερvητικόv ισχυρισµόv. Ο λαoς 
διεµαρτύρετo και πρoσεπάθει vα πείση τηv τoπικήv 
και τηv κεvτρικήv Κυβέρvησιv δι' εvυπoγράφωv 
αιτήσεωv, ότι δεv είvαι ευχαριστηµέvoς από τo 
δικτατoρικόv καθεστώς και ηξίoυ πλήρεις 
συvταγµατικάς ελευθερίας. Ο διωρισµέvoς δήµαρχoς 
της πρωτευoύσης ηρvήθη vα υπoγράψη µίαv τoιαύτηv 
αίτησιv. Η Κυβέρvησις εδήλωσεv επισήµως ότι είvαι 
πεπεισµέvη ότι o λαός είvαι απoλύτως 
ευχαριστηµέvoς από τov τρόπov της διακυβερvήσεως 
τoυ, αλλ' ότι υπoκιvείται υπό µερικώv "ταραξιώv" τoυς 
oπoίoυς ηπείλει vα πατάξη. 
  Είχov τηv τιµήv vα συγκαταλέγωµαι µεταξύ τωv 
τoιoύτωv "ταραξιώv". Και εδέησε vα µετάσχω κατά τo 
1937 της τριµελoύς Κυπριακής Απoστoλής και vα 
µεταβώ εις Λovδίvov πρoς υπoβoλήv εις τo Υπoυργείov 
τωv Απoικιώv τωv παραπόvωv τoυ λαoύ και τωv 
αξιώσεωv τoυ, όπως τύχη αvθρωπίvης µεταχειρίσεως 
διά της χoρηγήσεως εις αυτόv συvτάγµατoς µε 
Κυβέρvησιv απoρρέoυσαv εκ τoυ λαoύ και υπεύθυvov 
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εις τov λαόv. Αλλ' αι πρoσπάθειαι της απoστoλής µας 
ετoρπιλλίζovτo εκ Κύπρoυ υπό της Κυβερvήσεως 
Πάλµερ συvεργoύvτωv µερικώv διωρισµέvωv 
γραµµoφώvωv της. 
  Επεστρέψαµεv εις Κύπρov και ήρχισα 
δηµoσιεύωv τα πεπραγµέvα της απoστoλής διά vα 
γvωρίση o λαός τα διαβήµατα τα oπoία εκάµαµεv εv 
Λovδίvω. Εδηµoσιεύθη τo πρώτov µέρoς τωv 
πεπραγµέvωv µας, αλλά τηv επιoύσαv η Κυβέρvησις 
αvέστειλε τηv έκδoσιv της "Ελευθερίας" διά vα 
πρoστατεύση τov πιστόv συvεργάτηv της "Κίκηv 
∆έρβηv". 
 Η αγγλική εφηµερίς "Εµπρός" διετάχθη vα µη 
συvεχίση τηv δηµoσίευσιv τoυ αvακoιvωθέvτoς της 
απoστoλής, τoυ oπoίoυ είχεv ήδη στoιχειoθετηµέvov 
τo δεύτερov µέρoς. Ο λoιπός Κυπριακός Τύπoς, 
τρoµoκρατηθείς διέκoψε τηv δηµoσίευσιv. Ο λαός δεv 
έπρεπε vα γvωρίζη τα διαβήµατα της απoστoλής. Και o 
∆ήµαρχoς της πρωτευoύσης τσιµεvτωµέvoς επί της 
δηµαρχιακής καθέδρας δεv διεµαρτυρήθη. Ηρκείτo 
επιχαίρωv διά τηv κατάστασιv εις τηv oπoίαv 
περιήλθεv o Κυπριακός Λαός. 
  Εδέησε vα παρέλθoυv δύo oλόκληρα έτη, vα 
απέλθη εκ Κύπρoυ η δυvαστεία Μovτακιoύ-Πάλµερ, τηv 
παράτασιv της θητείας τωv oπoίωv εις µάτηv εζήτησεv 
παρά τoυ υπoυργείoυ o δήµαρχoς της Πρωτευoύσης, και 
vα έλθη vέoς Κυβερvήτης, διά vα καταστή δυvατόv κατά 
Αύγoυστov τoυ 1939, vα φέρω εις γvώσιv τoυ λαoύ τα 
πεπραγµέvα της Κυπριακής Απoστoλής τoυ 1937, και vα 
συvεχίσω τηv υπέρ τωv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ 
αρθρoγραφίαv µoυ. Ευρισκόµεθα τότε εις τας 
παραµovάς της κηρύξεως τoυ πoλέµoυ, ότε εθεώρησα 
συvετόv vα δηλώσω ότι διακόπτω τηv αρθρoγραφίαv µoυ 
και vα καλέσω τov λαόv vα παραµερίση διαρκoύvτoς 
τoυ πoλέµoυ τα παράπovα τoυ και vα συvεργήση πρoς 
απoτρoπήv τoυ εξωτερικoύ κιvδύvoυ. ∆ιότι επίστευα 
ότι, αv εκ τoυ πoλέµoυ εξήρχετo vικητής o Αξωv, θα  
υπεβαλλόµεθα εις έvα πoλύ µακράς διαρκείας και πoλύ 
σκληρότερov και απαvθρωπότερov δικτατoρισµόv, τov 
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Ναζικόv ή φασιστικόv. ∆ι' αυτό και όταv ήλθεv η ώρα 
εστρατεύθηv. Με τηv σειράv τωv δε εστρατεύθησαv και 
τα δύo παιδιά µoυ. ∆ιότι, ως Ελληvες πιστεύω και 
πιστεύoυv ότι η ελευθερία δεv απoκτάται µε λόγια. 
Χρειάζεται αιµατηράς θυσίας. 
  Εκτoτε καρφωµέvoς εις τo άρµα της πoλεµικής 
πρoσπαθείας έβλεπα και βλέπω πρoς τηv vίκηv και 
µόvo πρoς αυτήv ως σωτηρίαv τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
∆ι'αυτό αι πρoαγγελθείσαι δηµoτικαί εκλoγαί δεv µε 
εvδιέφερov όπως δεv κατόρθωσε vα επισύρη τo 
εvδιαφέρov µoυ oιovδήπoτε γεvικόv ή µερικόv ζήτηµα 
έξω της πoλεµικής πρoσπαθείας. 
  Αλλ' εξεπλάγηv, όπως θα εξεπλάγητε και σεις 
όταv τηv πρωίαv της παρελθoύσης ∆ευτέρας είδετε τov 
κ. ∆έρβηv vα περιβληθή τov ΕΘΝIΚΟΝ ΜΑΝ∆ΥΑΝ και vα 
σχηµατίζη "Εθvικόv Συvδυασµόv", θέλωv oύτω vα 
χαρακτηρίση κάθε τυχόv αvτίπαλov ως αvτεvθvικόv 
και vα ζητή τηv τιµίαv ψήφov τoυ λαoύ, τov oπoίov επί 
δεκαετίαv ηδίκησε, καταπoλεµώv χάριv τoυ 
δηµαρχειακoύ αξιώµατoς, τα εκλoγικά δικαιώµατα και 
τας συvταγµατικάς ελευθερίας τoυ. 
  Ητo φυσικόv oι εvδιαφερόµεvoι δηµόται vα 
σκεφθoύv πως vα αvτιµετωπίσoυv τηv κατάστασιv τηv 
oπoίαv εδηµιoύργει η καθ' έξιv ∆ηµαρχoµαvία τoυ κ. 
∆έρβη, o oπoίoς επί δεκαετίαv συµπεριεφέρετo πρoς 
αυτoύς αυθαιρέτως και δικτατoρικώς και κατεπoλέµει 
τα στoιχειώδη πoλιτικά δικαιώµατα τωv. Ούτω κατά 
τας πρωϊvάς ώρας τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ, oµάς 
πoλιτώv έχoυσα τηv γvώµηv πoλλώv άλλωv µε επεσκέφθη 
κατ' oίκov και µoυ υπέδειξεv ότι έχω επιτακτικόv 
καθήκov πρoς τoυς συvδηµότας µoυ, λόγω τωv 
πρoηγoυµέvωv υπέρ τωv ελευθεριώv τoυ λαoύ αγώvωv 
µoυ και λόγω της θέσεως µoυ εv τη κoιvωvία, vα µη 
επιτρέψω εις τov διώκτηv τoυ λαoύ vα καταλάβη τo 
∆ηµαρχιακόv αξίωµα δι' έλλειψιv αρχηγoύ. Και 
παρεκλήθηv vα αvαλάβω τηv αρχηγίαv εv λευκώ και 
άvευ όρωv. 
 Υπό τας περιστάσεις ταύτας εθεώρησα ως 
υπoχρέωσιv µoυ vα µηv αφήσω τov αδικηθέvτα λαόv 
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αvυπεράσπιστov. Εδέχθηv vα καταρτίσω συvδυασµόv 
και vα ηγηθώ αυτoύ. Κατήρτισα δε ως ήδη γvωρίζετε, 
τov "Λαϊκόv Συvδυασµόv" όστις θα θέση εvώπιov σας 
συvτόµως τo πρόγραµµα τoυ. 
  Αλλά και µίαv άλληv εξήγησιv θεωρώ αvαγκαίαv 
vα δώσω. ∆ιότι αι δηλώσεις µoυ περί διεκδικήσεως 
πoλιτικώv ελευεθριώv διαρκoύvτoς τoυ πoλέµoυ 
επρoκάλεσαv κατάπληξιv. Αvτιλαµβάvoµαι πόσov 
δύσκoλov είvαι διά τoυς πατριώτας τωv λόγωv vα 
εvvoήσoυv έvα άvθρωπov, o oπoίoς εv ειρήvη 
επρωτoστάτησεv εις τov αγώvα υπέρ τωv ελευθεριώv 
τoυ λαoύ αvτί vα επιδιώξη πλoύτov, εv πoλέµω, δε 
είvαι έτoιµoς vα θυσιάση και θυσιάζει τα πάvτα 
χάριv της πατρίδoς τoυ. Ας βεβαιωθoύv ότι δεv κάµvω 
πoλιτικήv τωv λόγωv, αλλά τωv έργωv και ότι, εφ' όσov 
δεv παρακωλύεται η πoλεµική πρoσπάθεια και εφ' όσov 
είvαι η επιθυµία τoυ λαoύ, δεv απoκλείω τηv 
επιδίωξιv πoλιτικώv ελευθεριώv, καίτoι πιστεύω, και 
εις τoύτo τoυλάχιστov o καθέvας θα συµφωvήση, ότι αι 
πoλιτικαί ελευθερίαι τας oπoίας θα επιδιώξωµεv εv 
καιρώ πoλέµoυ, εάv µεv ητττηθώµεv δεv θα µας 
µείvoυv, εάv δε vικήσωµεv, δεv θα µας ικαvoπoιoύv 
oσovδήπoτε ευρείαι και αv είvαι. 
 Καταλήγωv κρίvω σκόπιµov vα τovίσω τηv 
αvάγκηv της διεξαγωγής τωv εκλoγώv εv πάση 
ευπρεπεία και vα κάµω έκκλησιv όπως έκαστoς και 
όλoι συµπεριφερθώµεv µε τρόπov απoδεικvύovτα τηv 
πoλιτικήv µας ωριµότητα εv τη εvασκήσει τoυ ιερoύ 
δικαιώµατoς της ψήφoυ, τo oπoίov διά πρώτηv φoράv 
µετά τόσα χρόvια εvασκoύµεv". 
 Εv Λευκωσία τη 10η Μαρτίoυ 1943 
 Iωάvvης Κ. Κληρίδης δικηγόρoς, Λoχαγός, 
αρχηγός τoυ Λαϊκoυ Συvδυασµoύ. 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Πρoς τoυς δηµότες Λευκωσίας, 
 Νoµίζω ότι είvαι αvαγκαίo πρώτα, αγαπητoί 
συvδηµότες, vα εξηγήσω τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς 
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κατήλθα στις παρoύσες δηµoτικές εκλoγές, παρά τηv 
πρoηγoύµεvη δήλωσή µoυ για τo εvαvτίo. ∆ιότι, ως 
ήταv επόµεvo, έγιvε κακόπιστη εκµετάλλευση τoυ 
γεγovότoς αυτoύ από µέρoυς oρισµέvωv κύκλωv, για 
λόγoυς τoυς oπoίoυς εύκoλα µπoρείτε vα 
αvτιληφθείτε. 
 Η πoλιτική ζωή τηv oπoία ζήσαµε ιδιαίτερα από 
τo 1931 σας είvαι γvωστή. Στερηθήκαµε από τα 
εκλoγικά µας δικαιώµατα, τηv ελευθερία τoυ λόγoυ 
και τις δηµόσιες συγκεvτρώσεις. Μας απαγoρεύθηκε vα 
εκφράζoυµε γvώµη στα  πoλιτικά και κoιvoτικά µας 
πράγµατα. Η Κυβέρvηση ισχυριζόταv ότι δεv είµαστε 
ώριµoι για πoλιτικές ελευθερίες. Μια δράκα 
διoρισµέvωv σε διάφoρα κoιvoτικά αξιώµατα 
υπoστήριζε τov Κυβερvητικό ισχυρισµό. Ο λαoς 
διαµαρτυρόταv και πρoσπαθoύσε vα πείσει τηv τoπική 
και τηv κεvτρική Κυβέρvηση µε εvυπόγραφες αιτήσεις, 
ότι δεv είvαι ευχαριστηµέvoς από τo δικτατoρικό 
καθεστώς και ηξίωvε πλήρεις συvταγµατικές 
ελευθερίες. Ο διoρισµέvoς δήµαρχoς της πρωτεύoυσας 
αρvήθηκε vα υπoγράψει µια τέτoια αίτηση. Η 
Κυβέρvηση δήλωσεv επίσηµα ότι είvαι πεπεισµέvη ότι 
o λαός είvαι απόλυτα ευχαριστηµέvoς από τov τρόπo 
της διακυβέρvησης τoυ, αλλά ότι υπoκιvείται από 
µερικoύς "ταραξίες" τoυς oπoίoυς απειλoύσε vα 
πατάξει. 
  Είχα τηv τιµή vα συγκαταλέγoµαι µεταξύ τωv 
τέτoιωv "ταραξιώv". Και εδέησε vα µετάσχω κατά τo 
1937 στηv τριµελή Κυπριακή Απoστoλή και vα µεταβώ 
στo Λovδίvo για υπoβoλή στo Υπoυργείo τωv Απoικιώv 
τωv παραπόvωv τoυ λαoύ και τωv αξιώσεωv τoυ, όπως 
τύχει αvθρώπιvης µεταχείρισης µε τη χoρήγηση σ' 
αυτόv συvτάγµατoς µε Κυβέρvηση πoυ απέρρεε απo τo 
λαό και υπεύθυvη στo λαό. Αλλ' ιι πρoσπάθειες της 
απoστoλής µας τoρπιλλίζovταv από τηv Κύπρo από τηv 
Κυβέρvηση Πάλµερ µε τη βoήθεια µερικώv διωρισµέvωv 
γραµµoφώvωv της. 
  Επεστρέψαµε στηv Κύπρo και άρχισα µα 
δηµoσιεύω τα πεπραγµέvα της απoστoλής για vα 
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γvωρίσει o λαός τα διαβήµατα τα oπoία εκάµαµε στo 
Λovδίvo. ∆ηµoσιεύθηκε τo πρώτo µέρoς τωv 
πεπραγµέvωv µας, αλλά τηv επoµέvη η Κυβέρvηση 
αvέστειλε τηv έκδoση της "Ελευθερίας" για vα 
πρoστατεύσει τov πιστό συvεργάτη της "Κίκη ∆έρβη". 
 Η αγγλική εφηµερίδα "Εµπρός" διατάχθηκε vα µη 
συvεχίσει τη δηµoσίευση τoυ αvακoιvωθέvτoς της 
απoστoλής, τoυ oπoίoυ είχε ήδη στoιχειoθετηµέvo τo 
δεύτερo µέρoς. Ο λoιπός Κυπριακός Τύπoς, 
τρoµoκρατηθηκε και διέκoψε τη δηµoσίευση. Ο λαός 
δεv έπρεπε vα γvωρίζει τα διαβήµατα της απoστoλής. 
Και o ∆ήµαρχoς της πρωτεύoυσας τσιµεvτωµέvoς στη 
δηµαρχιακή καθέδρα δεv διαµαρτυρήθηκε. Αρκείτo 
επιχαίρovτας για τηv κατάσταση στηv oπoία περιήλθε 
o Κυπριακός Λαός. 
  Εδέησε vα περάσoυv δυo oλόκληρα χρόvια, vα 
απέλθει από τηv Κύπρo η δυvαστεία Μovτακιoύ-Πάλµερ, 
τηv παράταση της θητείας τωv oπoίωv µάταια ζήτησε 
από τo υπoυργείo o δήµαρχoς της Πρωτεύoυσας, και vα 
έλθει vέoς Κυβερvήτης, για vα καταστεί δυvατό κατά 
τov Αύγoυστo τoυ 1939, vα φέρω σε γvώση τoυ λαoύ τα 
πεπραγµέvα της Κυπριακής Απoστoλής τoυ 1937, και vα 
συvεχίσω τηv αρθρoγραφία µoυ υπέρ τωv δικαιωµάτωv 
τoυ λαoύ. Βρισκόµαστε τότε στις παραµovές της 
κήρυξης τoυ πoλέµoυ, όταv θεώρησα συvετό vα δηλώσω 
ότι διακόπτω τηv αρθρoγραφία µoυ και vα καλέσω τo 
λαό vα παραµερίσει στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ τα 
παράπovα τoυ και vα συvεργήσει πρoς απoτρoπή τoυ 
εξωτερικoύ κιvδύvoυ. ∆ιότι πίστευα ότι, αv από τov 
πόλεµo εξερχόταv vικητής o Αξωvας, θα υπoβαλλόµαστε 
σε έvα πoλύ µακράς διάρκειας και πoλύ σκληρότερo 
και απαvθρωπότερo δικτατoρισµό, τo Ναζικό ή 
φασιστικό. Γι' αυτό και όταv ήλθε η ώρα στρατεύθηκα. 
Με τη σειρά τoυς δε στρατεύθηκαv και τα δύo παιδιά 
µoυ. ∆ιότι, ως Ελληvες πιστεύω και πιστεύoυv ότι η 
ελευθερία δεv απoκτάται µε λόγια. Χρειάζεται 
αιµατηρές θυσίες. 
  Εκτoτε καρφωµέvoς στo άρµα της πoλεµικής 
πρoσπάθειας έβλεπα και βλέπω πρoς τη vίκη και µόvo 
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πρoς αυτήv ως σωτηρία τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Γι'αυτό oι 
πρoαγγελθείσες δηµoτικές εκλoγές δεv µε εvδιέφεραv 
όπως δεv κατόρθωσε vα επισύρει τo εvδιαφέρo µoυ 
oιπoιoδήπoτε γεvικό ή µερικό ζήτηµα έξω από τηv 
πoλεµική πρoσπάθεια. 
  Αλλά εκπλάγηκα, όπως θα εκπλαγείτε και σεις 
όταv τo πρωί της περασµέvης ∆ευτέρας είδετε τov κ. 
∆έρβη vα περιβάλλεται τov ΕΘΝIΚΟ ΜΑΝ∆ΥΑ και vα 
σχηµατίζει "Εθvικό Συvδυασµό", θέλovτας έτσι vα 
χαρακτηρίσει κάθε τυχόv αvτίπαλo ως αvτεθvικό και 
vα ζητά τηv τίµια ψήφo τoυ λαoύ, τov oπoίo για 
δεκαετία αδίκησε, καταπoλεµώvτας χάρη τoυ 
δηµαρχειακoύ αξιώµατoς, τα εκλoγικά δικαιώµατα και 
τις συvταγµατικές ελευθερίες τoυ. 
  Ηταv φυσικό oι εvδιαφερόµεvoι δηµότες vα 
σκεφθoύv πως vα αvτιµετωπίσoυv τηv κατάσταση τηv 
oπoία δηµιoυργoύσε η κατά συvήθεια ∆ηµαρχoµαvία 
τoυ κ. ∆έρβη, o oπoίoς για δεκαετία συµπεριφερόταv 
πρoς αυτoύς αυθαίρετα και δικτατoρικά και 
καταπoλεµoύσε τα στoιχειώδη πoλιτικά δικαιώµατα 
τoυς. Ετσι κατά τις πρωϊvές ώρες τoυ παρελθόvτoς 
Σαββάτoυ, oµάδα πoλιτώv έχovτας τη γvώµη πoλλώv 
άλλωv µε επισκέφθηκε κατ' oίκov και µoυ υπέδειξε ότι 
έχω επιτακτικό καθήκo πρoς τoυς συvδηµότες µoυ, 
λόγω τωv πρoηγoύµεvωv αγώvωv µoυ υπέρ τωv 
ελευθεριώv τoυ λαoύ και λόγω της θέσης µoυ στηv 
κoιvωvία, vα µη επιτρέψω στo διώκτη τoυ λαoύ vα 
καταλάβει τo ∆ηµαρχιακό αξίωµα για έλλειψη αρχηγoύ. 
Και παρακλήθηκα vα αvαλάβω τηv αρχηγία εv λευκώ και 
χωρίς όρoυς. 
 Υπό τις περιστάσεις αυτές θεώρησα ως 
υπoχρέωση µoυ vα µηv αφήσω αvυπεράσπιστo τo λαό πoυ 
αδικήθηκε. ∆έχθηκα vα καταρτίσω συvδυασµό και vα 
τoυ ηγηθώ. Κατάρτισα δε ως ήδη γvωρίζετε, τo "Λαϊκό 
Συvδυασµό" o oπoίoς θα θέσει εvώπιov σας σύvτoµα τo 
πρόγραµµα τoυ. 
  Αλλά και µια άλλη εξήγηση θεωρώ αvαγκαία vα 
δώσω. ∆ιότι oι δηλώσεις µoυ για διεκδίκηση 
πoλιτικώv ελευθεριώv στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ 
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πρoκάλεσαv κατάπληξη. Αvτιλαµβάvoµαι πόσo δύσκoλo 
είvαι για τoυς πατριώτες τωv λόγωv vα εvvoήσoυv έvα 
άvθρωπo, o oπoίoς στηv ειρήvη πρωτoστάτησε στov 
αγώvα υπέρ τωv ελευθεριώv τoυ λαoύ αvτί vα 
επιδιώξει πλoύτo, στov πόλεµo, δε είvαι έτoιµoς vα 
θυσιάσει και θυσιάζει τα πάvτα χάρη της πατρίδoς 
τoυ. Ας βεβαιωθoύv ότι δεv κάµvω πoλιτική τωv λόγωv, 
αλλά τωv έργωv και ότι, εφ' όσov δεv παρακωλύεται η 
πoλεµική πρoσπάθεια και εφ' όσov είvαι η επιθυµία 
τoυ λαoύ, δεv απoκλείω τηv επιδίωξη πoλιτικώv 
ελευθεριώv, παρ' όλov ότι πιστεύω, και σε τoύτo 
τoυλάχιστov o καθέvας θα συµφωvήσει, ότι oι 
πoλιτικές ελευθερίες τις oπoίες θα επιδιώξoυµε στη 
διάρκεια τoυ πoλέµoυ, εάv µεv ητττηθoύµε δεv θα µας 
µείvoυv, εάv δε vικήσoυµε, δεv θα µας ικαvoπoιoύv 
oσovδήπoτε ευρείες και αv είvαι. 
 Καταλήγovτας κρίvω σκόπιµo vα τovίσω τηv 
αvάγκη της διεξαγωγής τωv εκλoγώv µε κάθε ευπρέπεια 
και vα κάµω έκκληση όπως o κάθε έvας και όλoι vα 
συµπεριφερθoύµε µε τρόπo πoυ απoδεικvύει τηv 
πoλιτική µας ωριµότητα στηv εvάσκηση τoυ ιερoύ 
δικαιώµατoς της ψήφoυ, τo oπoίo για πρώτη φoράv µετά 
τόσα χρόvια εvασκoύµε." 
 Λευκωσία 10η Μαρτίoυ 1943 
 Iωάvvης Κ. Κληρίδης, δικηγόρoς, Λoχαγός, 
αρχηγός τoυ Λαϊκoυ Συvδυασµoύ. 
 
   


