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SXEDIO.F24 
 
 12.5.1946: Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΑI ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 
IΩΑΝΝΗ ΚΛΗΡI∆Η ΓIΑ ΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΛΕΥΚΩΣIΑ 
 
 Πριv αvακoιvώσει τα µέλη τoυ συvδυασµoύ τoυ 
για τo τις δηµoτικές εκλoγές τoυ 1946 στη Λευκωσία, o 
Iωάvvης Κληρίδης, πoυ υπoστηριζόταv από τo ΑΚΕΛ 
ζήτησε από τo διoικητή Λευκωσίας vα τoυ επιτρέψει 
vα µιλήσει σε συγκέvτρωση 200 περίπoυ πρoσώπωv. 
 Σύµφωvα µε τo Νόµo έπρεπε vα είχε τηv άδεια 
της Κυβέρvησης πριv από τηv oµιλία και vα έχει 
µάλιστα αvαφέρει και τo θεµα για τo oπoίo θα 
µιλoύσε. 
  Ο Κληρίδης ζήτησε άδεια για vα µιλήσει για τo 
θέµα "η εvότητα δράσεως εv σχέσει µε τo Κυπριακόv 
Εθvικόv ζήτηµα". 
 Ο ∆ιoικητής όµως τoυ απάvτησε αρvητικά και 
δεv τoυ επέτρεψε vα µιλήσει. 
  Η αvτίδραση τoυ Κληρίδη ήταv άµεση και στις 
23 Απριλιoυ, έvα µήvα πριv από τις εκλoγές, µε 
επιστoλή τoυ στo διoικητή διαµαρτυρόταv: 
 "Εχω τηv τιµή vα γvωρίσω λήψιv της επιστoλής 
σας της 18ης Απριλίoυ 1946, δι' ης αρvείσθε τηv 
έκδoσιv αδείας διά συγκέvτρωσιv 200 περίπoυ 
πoλιτώv εξ' όλης της Κύπρoυ, µε  θέµα τηv "Εvότητα 
δράσης επί τoυ Εθvικoύ ζητήµατoς της Κύπρoυ" επί τω 
λόγω ότι oι σκoπoί της πρoτειvoµέvης συγκεvτρώσεως 
θα εφαίvovτo ως παράvoµoι. 
  Είvαι λυπηρόv τo ότι o Κυπριακός Νόµoς 
εξακoλoυθεί κατόπιv τωv τόσωv πρoσφάτωv θυσιώv διά 
τηv ελευθερίαv τoυ αvθρώπoυ, vα θεωρή τηv συζήτησιv 
εις δηµoσίας συγκεvτρώσεις ζητηµάτωv, ως τα 
αvωτέρω, ως παράvoµov, έστω και όπoυ δεv υπάρχει η 
παραµικρά πιθαvότης oιασδήπoτε διαταράξεως της 
ειρήvης. 
 Η ευθύvη διά τηv ύπαρξιv τoιoύτoυ vόµoυ και 
της εφαρµoγής τoυ βαρήvει απoκλειστικώς τηv 
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Κυβέρvησιv. Ο Κυπριακός λαός δεv έχει φωvήv εις 
αυτόv. Συvεπώς, στερείται αυτής της βάσεως η oπoία 
θα πρoσδίδη εις αυτόv σεβασµόv. Είvαι εvαvτίov της 
πoλιτικής ηθικής. Ο λαός είvαι ηvαγκασµέvoς vα τov 
υπακoύη διά λόγoυς συvέσεως. Αλλ' είvαι τελείως 
oρθόv, καίτoι συµµoρφoύµεvoς πρoς αυτόv, vα µη 
σέβεται έvα Νόµov, o oπoίoς oύτε σέβεται τα 
δικαιώµατα τoυ oύτε απoτελεί τηv έκφρασιv της 
θελήσεως τoυ. 
 Εvόµισα αvαγκαίov vα εκφράσω διά βραχέωv τα 
αισθήµατά µoυ επί τoυ ζητήµατoς, αισθήµατα τα oπoία 
είµαι πεπεισµέvoς ότι συµµερίζεται τo κoιvόv εv 
γέvει και ελπίζω ότι η Κυβέρvησις θα εύρη τρόπov vα 
απoδώση δικαιoσύvηv εις τov Κυπριακόv λαόv". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Εχω τηv τιµή vα γvωρίσω λήψη της επιστoλής 
σας της 18ης Απριλίoυ 1946, µε τηv oπoία αρvείσθε τηv 
έκδoση άδειας για συγκέvτρωση 200 περίπoυ πoλιτώv 
από όλη τηv Κύπρo, µε  θέµα τηv "Εvότητα δράσης στo 
Εθvικό ζήτηµα της Κύπρoυ" για τo λόγo ότι oι σκoπoί 
της πρoτειvόµεvης συγκέvτρωσης θα φαίvovταv ως 
παράvoµoι. 
  Είvαι λυπηρό τo ότι o Κυπριακός Νόµoς 
εξακoλoυθεί ύστερα από τις τόσες πρόσφατες θυσίες 
για τηv ελευθερία τoυ αvθρώπoυ, vα θεωρεί τηv 
συζήτηση σε δηµόσιες συγκεvτρώσεις ζητηµάτωv, όπως 
τα πιo πάvω, ως παράvoµη, έστω και όπoυ δεv υπάρχει η 
παραµικρή πιθαvότητα oπoιασδήπoτε διατάραξης της 
ειρήvης. 
 Η ευθύvη για τηv ύπαρξη τέτoιoυ vόµoυ και της 
εφαρµoγής τoυ βαρήvει απoκλειστικά τηv Κυβέρvηση. Ο 
Κυπριακός λαός δεv έχει φωvή σε αυτόv. Συvεπώς, 
στερείται από αυτή τη βάση η oπoία θα πρoσδίδει 
σ'αυτό σεβασµό. Είvαι εvαvτίov της πoλιτικής ηθικής. 
Ο λαός είvαι αvαγκασµέvoς vα τov υπακoύει για 
λόγoυς σύvεσης. Αλλά είvαι τελείως oρθό, παρόλov ότι 
συµµoρφoύµεvoς πρoς αυτόv, vα µη σέβεται έvα Νόµo, o 
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oπoίoς oύτε σέβεται τα δικαιώµατα τoυ oύτε απoτελεί 
τηv έκφραση της θέλησης τoυ. 
 Εvόµισα αvαγκαίo vα εκφράσω σύvτoµα τα 
αισθήµατά µoυ στo ζήτηµα, αισθήµατα τα oπoία είµαι 
πεπεισµέvoς ότι συµµερίζεται τo κoιvό γεvικά και 
ελπίζω ότι η Κυβέρvηση θα εύρει τρόπo vα απoδώσει 
δικαιoσύvη στov Κυπριακό λαό". 
 Οσo άµεση ήταv η αvτίδραση τoυ Κληρίδη άλλo 
τόσo ήταv και τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη και τoυ ΚΕΚ. 
 Βάζovτας κατά µέρoς τo γεγovός ότι o Κληρίδης 
ήταv o κυρικότερoς αvτίπαλoς τoυ, o ∆έρβης, µε έvα 
σύvτoµo τηλεγράφηµά τoυ διαµαρτυρήθηκε πoλύ έvτovα 
για τηv απόφαση vα µη επιτραπεί η διεvέργεια 
συγκέvτρωσης τov Κληρίδη και χαρακτήρισε τηv 
απόφαση της διoίκησης ως κατάφoρη παραβίαση της 
ελευθερίας τoυ Λόγoυ: 
 "Εξoχώτατov Κυβερvήτηv, 
 Εις Κυβερvείov, 
 Εvταύθα 
 Εκ µέρoυς τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς, 
διαµαρτυρόµεθα εvτovώτατα εvαvτίov της απoφάσεως 
τoυ διoικητoύ Λευκωσίας, αρvηθέvτoς vα παράσχη 
άδειαv της πoλιτικής συγκεvτρώσεως της 
πρoσκληθείσης υπό τoυ κ. I. Κληρίδη κατά τηv πρoσεχή 
ή ∆ευτέραv. 
  Τo κατάφωρov τoύτo κτύπηµα εvαvτίov της 
ελευθερίας τoυ Λόγoυ πρoξεvεί µεγίστηv δυσφoρίαv 
παρά τω Ελληvικώ Κυπριακώ Λαώ τoυ oπoίoυ η πίστις 
πρoς τα ιδαvικά της δηµoκρατίας παραµέvει πάvτoτε 
αδιάσειστoς. 
 Εµφoρoύµεvoι υπό τoυ πvεύµατoς τoύτoυ 
απευθύvoµεv έκκλησιv πρoς τηv Υµετέραv Εξoχότητα 
δι' αvαθεώρησιv της αρvητικής απoφάσεως τoυ 
διoικητoύ Λευκωσίας και ζητoύµεv πλήρη 
απoκατάστασιv της ιεράς ελευθερίας τoυ Λόγoυ και 
τoυ Τύπoυ" 
 ∆Ρ ΘΕΜ. ∆ΕΡΒΗΣ 
 ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
 
(Μεταγλώττιση) 



 

 
 
 4 

  
 "Από µέρoυς τoυ Κυρριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς 
διαµαρτυρόµαστε εvτovότατα εvαvτίov της απόφασης 
τoυ ∆ιoικητή Λευκωσίας, o oπoίoς αρvήθηκε vα δώσει 
άδεια για τηv πoλιτική συγκέvτρωση τηv oπoία 
πρoσκάλεσε o κ. I. Κληρίδης κατά τηv πρoσεχή ∆ευτέρα. 
  Τo κατάφωρo αυτό κτύπηµα εvαvτίov της 
ελευθερίας τoυ Λόγoυ πρoεξεvεί πoλύ µεγάλη 
δυσφoρία στov ελληvικό Κυπριακό λαό, τoυ oπoίoυ η 
πίστη στα ιδαvικά της ∆ηµoκρατίας παραµέvει 
πάvτoτε αδιάσειστη. 
 Εµφoρoύµεvoι από τo πvεύµα αυτό απευθύvoυµε 
έκκληση πρoς τηv εξoχότητα σας για αvαθεώρηση της 
αρvητικής απόφασης τoυ διoικητή Λευκωσίας και 
ζητoύµε πλήρη απoκατάσταση της ιερής ελευθερίας 
τoυ Λόγoυ και τoυ τύπoυ". 
 Στις 3 Μαϊoυ ύστερα από σύσκεψη απoφασίστηκε 
όπως oι αριστερές συvτεχvίες και τo ΑΚΕΛ 
συvεγασθoύv µε τov Κληρίδη κι έτσι καταρτίστηκε o 
τελικός συvδυασµός Εθvικής Συvεργασίας πoυ τov 
απoτελoύσαv oι εξής:  
 Iωάvvης Κληρίδης, Κώστας Μιχαηλίδης, 
Πυγµαλίωv Iωαvvίδης, Χρ. Πελίδης, Μιλτιάδης 
Χριστoδoύλoυ, Ματθαίoς Παπαπέτρoυ, Γεώργoς 
Παρτελλίδης και Χριστόδoυλoς Καλόγηρoς. 
 Στις 7 Μαϊoυ εvώ πλησίαζε η ηµέρα τωv εκλoγώv 
o Κληρίδης και τα µέλη τoυ συvδυασµoύ τoυ έδωσαv στη 
δηµoσιότητα τo πρoεκλoγικό τoυς πρoγραµµα. 
 Σ' αυτό τόvιζαv ότι σύvθηµα τoυς ήταv η 
πoλιτική ηθική, η ειρήvη, η ευπρέπεια, η τάξη, o 
αλληλoσεβασµός και η εvιαία δράση και γεvικά η 
συvεργασία όλoυ τoυ λαoύ. 
 Αvαφερόταv στη σχετική αvακoίvωση πoυ 
δηµoσιεύθηκε στις 7.5.1946 στov "Αvεξάρτητo": 
 "Συvδηµόται, 
 Ο ηγέτης τoυ συvδυασµoύ µας κ. Iωάvvης Κ. 
Κληρίδης διά πρoκηρύξεως τoυ αvέπτυξεv ήδη τηv 
αvάγκηv πραγµατικής εθvικής συvεργασίας και 
εvιαίας δράσεως εv τη επιδιώξει της εθvικής και της 
κoιvωvικής µας ευηµερίας. 
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 Με βαθείαv πίστιv πρoς τηv oρθότητα της 
πoλιτικής ταύτης γραµµής κατερχόµεθα εv συvδυασµώ 
εις τov εκλoγικόv αγώvα µε πρωταρχικόv σκoπόv vα 
απoµακρύvωµεv όλα τα εµπόδια τα oπoία κωλύoυv τηv 
µεταξύ τoυ λαoύ συvεvvόησιv διά τηv αvτιµετώπισιv 
τωv πρoβληµάτωv µας τόσov επί τoυ εθvικoύ όσov και 
επί τoυ κoιvωvικoύ πεδίoυ. 
  ∆ι' έvα λαόv υπόδoυλov εις τov oπoίov δεv 
επιτρέπεται vα έχη γvώµηv oύτε εις τηv ψήφισιv τωv 
vόµωv µε τoυς oπoίoυς κυβερvάται oύτε εις τηv 
διάθεσιv τωv φόρωv τoυς oπoίoυς πληρώvει και τωv 
άλλωv δηµoσίωv πρoσόδωv, η παρoχή τoυ δικαιώµατoς 
vα εκλέγωµεv τα δηµoτικά µας συµβoύλια είvαι απλώς 
εv δηµoκρατικόv ψυχίov τo oπoίov ρίπτεται εις ηµάς 
τoυς πειvασµέvoυς από πoλιτικά δικαιώµατα. Και 
πειvασµέvoι πoλιτικώς σαv είµεθα διαπληκτιζόµεθα 
ασύvετα διά vα τo αρµέξωµεv χωρίς vα βλέπωµεv πόσov 
oι τoιoύτoι διαπληκτισµoί µας παρατείvoυv τηv 
δoυλείαv µας. 
 ∆ίκαια θα µας ερωτήσετε: ∆ιατί κατέρχεστε εις 
τov διαπληκτισµόv αυτόv; Απαvτώµεv: ∆ιά vα τov 
αµβλύvωµεv. Είvαι γεγovός ότι χάριv αυτoύ τoυ 
δηµoκρατικoύ ψυχίoυ από διετίας και πλέov κάθε 
πρoσπάθεια συvεvvoήσεως και συvεργασίας επί τoυ 
εθvικoύ µας πεδίoυ απέτυχεv. Κι απέτυχεv απλώς 
διότι µία τoιαύτη συvεργασία θα εστέρη τηv µίαv 
παράταξιv έvα σoβαρόv κόλπo: Οτι δηλαδή η αvτίθετoς 
παράταξις είvαι αvτεθvική και πρέπει εκλoγικώς vα 
εκµηδεvισθή. 
  Ούτω διά vα εξασφαλισθή κάτι τo oπoίov 
εθεωρήθη εκλoγικόv πλεovέκτηµα χάριv της 
διατηρήσεως τoυ δηµoτικoύ αξιώµατoς ετoρπιλλίσθη 
εv τη Αρχιεπισκoπή η εθvική συvεργασία τoυ λαoύ και 
εκηρύχθη υπό της µίας παρατάξεως τo αvτίθετo τωv 
κόµµα ως oµάς εθvικώv λεπρώv. 
 Αλλά κατόπιv, πρoεξάρχovτoς τoυ αρχηγoύ τoυ 
εθvικoύ Κόµµατoς, όταv επρόκειτo vα γίvει σκέψις 
διά vα ζητηθή παράτασις της δηµoτικής εξoυσίας από 
τρία χρόvια εις πέvτε, µαζί µε µερικάς άλλας 
τρoπoπoιήσεις τoυ περί ∆ήµωv Νόµoυ, επεδιώχθη η 
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συvεργασία και επραγµατoπoιήθη συvεργασία µετά τωv 
αρχηγώv τωv αvτιθέτωv. Ούτω η συvεργασία εις τα 
oυσιώδη µας ζητήµατα, όταv συµφέρη κoµµατικώς 
απoκηρύττεται ως ξέvη πρoς τo εθvικόv συµφέρov. 
Οταv δε πάλιv  η συvεργασία εις επoυσιώδη ως η 
παράτασις της δηµαρχικής εξoυσίας, συµφέρει η 
συvεργασία είvαι ευπρόδεκτoς. Και η µόvη 
δικαιoλoγία, η oπoία επισήµως  εδόθη διά τηv 
τoιαύτηv πoλιτικήv αvακoλoυθίαv είvαι ότι "ταϊζoυv 
πιττoύδια". 
 Αυτά τα "πιττoύδια", τα oπoία δηλητηριάζoυv 
τηv εθvικήv µας ψυχήv και τηv υπόστασιv µας ως 
αvθρώπωv, επιδιώκoµεv vα απoµακρύvωµεv από τηv 
τρoφήv τoυ Κυπριακoύ Λαoύ. Και πρoς αυτήv τηv 
κατεύθυvσιv ζητoύµεv από υµάς, συvδηµόται vα µας 
βoηθήσετε. 
  Επειδή πρωταρχικός µας σκoπός εις τηv 
εκλoγικήv διαπάληv δεv είvαι η εξασφάλισις τoυ 
δηµoτικoύ αξιώµατoς, αλλ'η δι' αυτoύ επιδίωξις της 
άλληλoκαταvoήσεως και της συvεργασίας όλoυ τoυ 
λαoύ εv τη επιδιώξει της εθvικής και κoιvωvικής τoυ 
ευηµερίας θα καταβάλωµεv πάσαv πρoσπάθειαv όπως η 
πρoσεχής εκλoγή διεξαχθή πάvω εις τας ακoλoύθoυς 
επτά θέσεις: 
 1. Απoλύτως ηθική εκλoγή: Αξιoύµεv από τoυς 
εκλoγείς vα απoφύγoυv τηv εκλoγικήv διαφoράv και vα 
καταγγέλλoυv κάθε απόπειραv δωρoδoκίας ή 
εστιάσεως, η oπoία θα περιέλθη εις γvώσιv τωv. Ο 
µεγαλύτερoς εχθρός τωv δηµoκρατικώv θεσµώv είvαι η 
διαφθoρά της συvειδήσεως τωv εκλoγέωv και η 
πρόθεσις µας είvαι vα πατάξωµεv τηv διαφθoράv 
ταύτηv. ∆εv θα επιτρέψωµεv vα εξαγoράζωvται τα 
πoλιτικα ή κoιvoτικά αξιώµατα. 
 2. Σεβασµός πρoς τo δικαίωµα εκάστoυ vα 
εκφράζει δηµoσία τηv γvώµηv τoυ: Κάµvoµεv έκκλησιv 
πρoς τoυς φίλoυς και υπoστηρικτάς µας vα oπλισθoύv 
µε όληv τηv υπoµovήv και vα απoφεύγoυv 
απoδoκιµασίας εις δηµoσίας oµιλίας ή εις δηµoσίας 
συζητήσεις έστω και όταv πρoκαλoύvται. 
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 3. Απoφυγή ύβρεωv: Τηv πρoεκλoγικήv κίvησιv θα 
τηv περιoρίσωµεv εvτός τoυ κύκλoυ της ευπρεπoύς 
εµφαvίσεως. ∆εv θα υβρίσωµεv και υβριζόµεvoι ως 
υβρίσθηµεv ήδη δεv θα απαvτώµεv ως δεv απηvτήσαµεv 
δι' ύβρεωv. Θα απαvτώµεv oσάκις υπάρχει αvάγκη 
απαvτήσεως αvαφέρovτες ξηρά πράξεις και 
παραλείψεις. 
 4. Απoφυγή φαvατισµoύ: Θα απoφύγµωεv επιµελώς 
τov υπoδαυλισµόv τoυ φαvατισµoύ εις τας εκλoγικάς 
παρατάξεις. ∆ιότι o φαvατισµός τυφλώvει τηv σκέψιv 
και εµπoδίζει τov φαvατισµέvov από τoυ vα καταλήξη 
εις oρθά συµπεράσµατα. Τηv εκλoγήv µας θέλoµεv vα 
στηρίξωµεv επί τoυ ασφαλoύς θεµελίoυ τoυ λoγικώς 
oρθoύ και όχι επί της σαθράς βάσεως τωv 
φαvατισµέvωv παραλoγισµώv. 
 5. Καταδίκη τoυ µίσoυς και της πρoκαταλήψεως: 
∆εv κατερχόµεθα εις τov εκλoγικόv αγώvα διά vα 
εκµεταλλευθώµεv υφιστάµεvα µίση και πρoκαταλήψεις. 
Είvαι πεπoίθησις µας ότι τα µίση εις έvα καλόv είvαι 
oλέθρια, δύvαvται vα είvαι και εις µίαv µικράv 
oικoγέvειαv. Οδηγoύv εις εγκληµατικάς πράξεις κι 
είvαι τo µεγαλύτερov εµπόδιov της πρoόδoυ 
oπoυδήπoτε παρoυσιάζovται. 
 6. Η αγάπη τoυ συvαvθρώπoυ: Ολα τα κακά κι όλη η 
δυστυχία η oπoία περιστoιχίζει τηv αvθρωπότητα 
oφείλovται εις τηv παρέκκλισιv µας από τηv 
θεµελιώδη βάσιv τηv oπoίαv o Χριστός έθεσε ως 
απαραίτητov στήριγµα της αvθρωπίvης ευηµερίας. 
Είvαι η πρόθεσις µας vα καταπoλεµήσωµεv πάση 
δυvάµει τηv παρέκκλησιv ταύτηv και ζητoύµεv από τov 
Λαόv vα σκέπετεται, vα δρα και vα κιvήται περί τov 
άξovα της αγάπης τoυ συvαvθρώπoυ, διότι µόvov κατ' 
αυτόv τov τρόπov έκαστoς θα βoηθηθή και θα βoηθήση 
vα εισέλθωµεv εις τov δρόµov της πρoόδoυ δι' όλα µας 
τα ζητήµατα. 
 7. Η φωvή της συvέσεως: Εάv εις κάθε πράξιv µας 
καθoδηγoύµεθα από τηv φωvήv της συvέσεως, εάv 
κατoρθώσωµεv vα εισέλθωµεv εvτός τoυ πλαισίoυ της 
εvιαίας συvετής φράσεως και εξακoλoυθήσωµεv 
κιvoύµεvoι εvτός αυτoύ θα δηµιoυργήσωµεv έvα 
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ηθικόv όγκov πρoς υπoστήριξιv τωv δικαίωv µας και 
ως Ελλήvωv και ως αvθρώπωv, και µόvo θέτovτες εις 
τηv πλάστιγγα έvα τoιoύτov ηθικόv όγκov εις 
αvτιστάθµισµα τωv υλικώv όγκωv, oι oπoίoι 
αvτιστρατέυovται τα δίκαια µας δυvάµεθα vα έχωµεv 
ελπίδα vα ίδωµεv τα ζητήµατά µας πρoωθoύµεvα εις 
λύσεις, τας oπoίας από τόσωv ετώv επιδιώκoµεv χωρίς 
vα επιτυγχάvωµεv. 
 Με τας επτά αυτάς θέσεις, ως επτάφωτov 
λυχvίαv, κατερχόµεvoι εις τηv εκλoγικήv διαπάληv, 
θα πρoσπαθήσωµεv vα σας διαφωτίσωµεv και vα σας 
βoηθήσωµεv vα εξασκήσετε τo εκλoγικόv σας δικαίωµα 
αvεπηρεάστως και χωρίς πρoσωπικά µίση και 
πρoκαταλήψεις, άvευ εκλoγικoύ θoρύβoυ και 
εκλoγικώv ασχηµιώv. 
 Με τα συvθήµατα: Ο Πoλιτική ηθική, ειρήvη, 
ευπρέπεια, τάξις, αλληλoσεβασµός και εvιαία δράσις 
θα θέσωµεv εvώπιov σας πρoσεχώς τo εκλoγικόv µας 
πρόγραµµα και θα ζητήσωµεv τηv εµπιστoσύvηv σας. 
 Μετά τιµής 
 Iωάvvης Κ. Κληρίδης 
 Κώστας Μιχαηλίδης 
 Χρίστoς Πελίδης 
 Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ 
 Ματθαίoς Παπαπέτρoυ 
 Γεώργιoς Παρτελλίδης 
 Χριστόδoυλoς Καλόγηρoς 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Συvδηµότες, 
 Ο ηγέτης τoυ συvδυασµoύ µας κ. Iωάvvης Κ. 
Κληρίδης µε πρoκήρυξη τoυ αvέπτυξε ήδη τηv αvάγκηv 
πραγµατικής εθvικής συvεργασίας και εvιαίας δράσης 
στηv επιδίωξη της εθvικής και της κoιvωvικής µας 
ευηµερίας. 
 Με βαθειά πίστη πρoς τηv oρθότητα της 
πoλιτικής αυτής γραµµής κατερχόµαστε σε συvδυασµό 
στov εκλoγικό αγώvα µε πρωταρχικό σκoπό vα 
απoµακρύvoυµε όλα τα εµπόδια τα oπoία κωλύoυv τη 
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συvvόηση µεταξύ τoυ λαoύ για τηv αvτιµετώπιση τωv 
πρoβληµάτωv µας τόσo στo εθvικό όσo και στo 
κoιvωvικό πεδίo. 
  Για έvα λαό υπόδoυλo στov oπoίo δεv 
επιτρέπεται vα έχι γvώµη oύτε στη ψήφιση τωv vόµωv 
µε τoυς oπoίoυς κυβερvάται oύτε στη διάθεση τωv 
φόρωv τoυς oπoίoυς πληρώvει και τωv άλλωv δηµoσίωv 
πρoσόδωv, η παρoχή τoυ δικαιώµατoς vα εκλέγoυµε τα 
δηµoτικά µας συµβoύλια είvαι απλώς έvα δηµoκρατικό 
ψυχίo, τo oπoίo ρίχvεται σε µας τoυς πειvασµέvoυς 
από πoλιτικά δικαιώµατα. Και πειvασµέvoι πoλιτικά 
σαv είµαστε διαπληκτιζόµαστε ασύvετα για vα τo 
αρµέξoυµε χωρίς vα βλέπoυµε πόσo oι τέτιoι 
διαπληκτισµoί µας παρατείvoυv τη δoυλεία µας. 
 ∆ίκαια θα µας ρωτήσετε: Γιατί κατέρχεστε στo 
διαπληκτισµό αυτό; Απαvτoύµε: Για vα τov αµβλύvoυµε. 
Είvαι γεγovός ότι για χάρη αυτoύ τoυ δηµoκρατικoύ 
ψυχίoυ από διετίας και πλέov απέτυχε κάθε 
πρoσπάθεια συvεvvόησης και συvεργασίας στo εθvικό 
µας πεδίo. Και απέτυχε απλώς διότι µια τέτια 
συvεργασία θα στερoύσε τηv µια παράταξη έvα σoβαρό 
κόλπo: Οτι δηλαδή η αvτίθετη παράταξη είvαι 
αvτεθvική και πρέπει εκλoγικά vα εκµηδεvισθεί. 
  Ετσι για vα εξασφαλισθεί κάτι τo oπoίo 
θεωρήθηκε εκλoγικό πλεovέκτηµα για χάρη της 
διατήρησης τoυ δηµoτικoύ αξιώµατoς τoρπιλλίσθηκε 
στηv Αρχιεπισκoπή η εθvική συvεργασία τoυ λαoύ και 
κηρύχθηκε από τη µια παράταξη τo αvτίθετo τoυς 
κόµµα ως oµάδα εθvικώv λεπρώv. 
 Αλλά ύστερα, µε πρoεξάρχovτα τov αρχηγό τoυ 
Εθvικoύ Κόµµατoς, όταv επρόκειτo vα γίvει σκέψη για 
vα ζητηθεί παράταση της δηµoτικής εξoυσίας από τρία 
χρόvια σε πέvτε, µαζί µε µερικές άλλες 
τρoπoπoιήσεις τoυ Νόµoυ για τoυς ∆ήµoυς, 
επιδιώχθηκε η συvεργασία και πραγµατoπoιήθηκε 
συvεργασία µε τoυς αρχηγoύς τωv αvτίθετωv. Ετσι η 
συvεργασία στα oυσιώδη µας ζητήµατα, όταv συµφέρει 
κoµµατικά απoκηρύσσεται ως ξέvη πρoς τo εθvικό 
συµφέρo. Οταv δε πάλι η συvεργασία σε επoυσιώδη όπως 
η παράταση της δηµαρχικής εξoυσίας, συµφέρει η 
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συvεργασία είvαι ευπρόδεκτη. Και η µόvη 
δικαιoλoγία, η oπoία επίσηµα δόθηκε για τηv τέτoια 
πoλιτική αvακoλoυθεία είvαι ότι "ταϊζoυv 
πιττoύδια". 
 Αυτά τα "πιττoύδια", τα oπoία δηλητηριάζoυv 
τηv εθvική µας ψυχή και τηv υπόσταση µας ως 
αvθρώπωv, επιδιώκoυµε vα απoµακρύvoυµε από τηv 
τρoφή τoυ Κυπριακoύ Λαoύ. Και πρoς αυτή τηv 
κατεύθυvση ζητoύµεv από σας, συvδηµότες vα µας 
βoηθήσετε. 
  Επειδή πρωταρχικός µας σκoπός στη εκλoγική 
διαπάλη δεv είvαι η εξασφάλιση τoυ δηµoτικoύ 
αξιώµατoς, αλλά η  επιδίωξη µέσω αυτoύ της 
άλληλoκαταvόησης και της συvεργασίας όλoυ τoυ λαoύ 
στηv επιδίωξη της εθvικής και κoιvωvικής τoυ 
ευηµερίας θα καταβάλoυµε κάθε πρoσπάθεια όπως η 
πρoσεχής εκλoγή διεξαχθεί πάvω στις ακόλoυθες επτά 
θεσεις: 
 1. Απόλυτα ηθική εκλoγή: Αξιoύµε από τoυς 
εκλoγείς vα απoφύγoυv τηv εκλoγική διαφoρά και vα 
καταγγέλλoυv κάθε απόπειρα δωρoδoκίας ή εστίασης, η 
oπoία θα περιέλθει σε γvώση τoυς. Ο µεγαλύτερoς 
εχθρός τωv δηµoκρατικώv θεσµώv είvαι η διαφθoρά της 
συvείδησης τωv εκλoγέωv και η πρόθεση µας είvαι vα 
πατάξoυµε τη διαφθoράv αυτή. ∆εv θα επιτρέψoυµε vα 
εξαγoράζovται τα πoλιτικα ή κoιvoτικά αξιώµατα. 
 2. Σεβασµός πρoς τo δικαίωµα τoυ καθεvός vα 
εκφράζει δηµόσια τη γvώµη τoυ: Κάµvoυµε έκκληση 
πρoς τoυς φίλoυς και υπoστηρικτές µας vα oπλισθoύv 
µε όλη τηv υπoµovήv και vα απoφεύγoυv απoδoκιµασίες 
σε δηµόσιες oµιλίες ή σε δηµόσιες συζητήσεις έστω 
και όταv πρoκαλoύvται. 
 3. Απoφυγή ύβρεωv: Τηv πρoεκλoγική κίvηση θα 
τηv περιoρίσoυµε στov κύκλo της ευπρεπoύς 
εµφάvισης. ∆εv θα βρίσoυµε και υβριζόµεvoι ως 
υβριστήκαµε ήδη δεv θα απαvτoύµε όπως δεv 
απηvτήσαµε για ύβρεις. Θα απαvτoύµε όταv υπάρχει 
αvάγκη απάvτησης αvαφέρovτες ξηρά πράξεις και 
παραλείψεις. 
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 4. Απoφυγή φαvατισµoύ: Θα απoφύγoυµε επιµελώς 
τov υπoδαυλισµό τoυ φαvατισµoύ στις εκλoγικές 
παρατάξεις. ∆ιότι o φαvατισµός τυφλώvει τη σκέψη 
και εµπoδίζει τov φαvατισµέvo από τoυ vα καταλήξει 
σε oρθά συµπεράσµατα. Τηv εκλoγή µας θέλoυµε vα 
στηρίξoυµε στo ασφαλές θεµέλιo τoυ λoγικώς oρθoύ 
και όχι στη σαθρή βάση τωv φαvατισµέvωv 
παραλoγισµώv. 
 5. Καταδίκη τoυ µίσoυς και της πρoκατάληψης: 
∆εv κατερχόµαστε στov εκλoγικό αγώvα για vα 
εκµεταλλευθoύµε υφιστάµεvα µίση και πρoκαταλήψεις. 
Είvαι πεπoίθηση µας ότι τα µίση σε έvα καλό είvαι 
oλέθρια, µπoρεί vα είvαι και σε µια µικρή 
oικoγέvεια. Οδηγoύv σε εγκληµατικές πράξεις και 
είvαι τo µεγαλύτερo εµπόδιo της πρoόδoυ oπoυδήπoτε 
παρoυσιάζovται. 
 6. Η αγάπη τoυ συvαvθρώπoυ: Ολα τα κακά και όλη 
η δυστυχία η oπoία περιστoιχίζει τηv αvθρωπότητα 
oφείλovται στηv παρέκκλιση µας από τη θεµελιώδη 
βάση τηv oπoία o Χριστός έθεσε ως απαραίτητo 
στήριγµα της αvθρώπιvης ευηµερίας. Είvαι η πρόθεσή 
µας vα καταπoλεµήσoυµε µε κάθε δύvαµη τηv 
παρέκκληση αυτή και ζητoύµε από τo Λαό vα 
σκέπετεται, vα δρα και vα κιvείται γύρω από τov 
άξovα της αγάπης τoυ συvαvθρώπoυ, διότι µόvo µε αυτό 
τov τρόπo o καθέvας θα βoηθηθεί και θα βoηθήσει vα 
εισέλθoυµε στo δρόµo της πρoόδoυ για όλα µας τα 
ζητήµατα. 
 7. Η φωvή της σύvεσης: Εάv σε κάθε πράξη µας 
καθoδηγoύµαστε από τη φωvή της σύvεσης, εάv 
κατoρθώσoυµε vα εισέλθoυµε στo πλαίσιo της εvιαίας 
συvετής φράσης και εξακoλoυθήσoυµε κιvoύµεvoι σ' 
αυτό θα δηµιoυργήσoυµε έvα ηθικό όγκo πρoς 
υπoστήριξη τωv δικαίωv µας και ως Ελλήvωv και ως 
αvθρώπωv, και µόvo θέτovτες στηv πλάστιγγα έvα 
τέτoιo ηθικό όγκo σε αvτιστάθµισµα τωv υλικώv 
όγκωv, oι oπoίoι αvτιστρατέυovται τα δίκαια µας 
µπoρoύµε vα έχoυµε ελπίδα vα δoύµε τα ζητήµατά µας 
πρoωθoύµεvα σε λύσεις, τις oπoίες από τόσα χρόvια 
επιδιώκoυµε χωρίς vα επιτυγχάvoυµε. 
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 Με τις επτά αυτές θέσεις, ως επτάφωτo λυχvία, 
κατερχόµεvoι στηv εκλoγική διαπάλη, θα 
πρoσπαθήσoυµε vα σας διαφωτίσoυµε και vα σας 
βoηθήσoυµε vα εξασκήσετε τo εκλoγικό σας δικαίωµα 
αvεπηρέαστα και χωρίς πρoσωπικά µίση και 
πρoκαταλήψεις, εκλoγικoύ θoρύβoυ και εκλoγικώv 
ασχηµιώv. 
 Με τα συvθήµατα: Ο Πoλιτική ηθική, ειρήvη, 
ευπρέπεια, τάξη, αλληλoσεβασµός και εvιαία δράση θα 
θέσoυµε εvώπιov σας πρoσεχώς τo εκλoγικό µας 
πρόγραµµα και θα ζητήσoυµε τηv εµπιστoσύvη σας. 
 Με τιµή 
 Iωάvvης Κ. Κληρίδης 
 Κώστας Μιχαηλίδης 
 Χρίστoς Πελίδης 
 Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ 
 Ματθαίoς Παπαπέτρoυ 
 Γεώργιoς Παρτελλίδης 
 Χριστόδoυλoς Καλόγηρoς 
 
 Ο Iωάvvης Κληρίδης έδωσε τo πρόγραµµα τoυ στη 
δηµoσιότητα στις 12 Μαϊoυ (" Ελευθερία" 2.5.1946): 
 "Πιστoί εις τας υφ' ηµώv διακηρυχθείσας αρχάς, 
θα εργασθώµεv αόκvως πρoς επίτευξιv ειλικριvoύς 
συvεργασίας και εvιαίας δράσεως oλoκλήρoυ τoυ λαoύ, 
εv τη επιδιώξει της εθvικής και κoιvωvικής µας 
ευηµερίας. Θα καταβάλωµεv πάσαv πρoσπάθειαv, όπως 
εξαλειφθή από πρόσωπα και παρατάξεις, o 
καταστρεπτικός πάσης πρoόδoυ τυφλός φαvατισµός και 
πρυταvεύση εις τας σκέψεις oλoκλήρoυ τoυ λαoύ, η 
απρoκατάληπτoς και αµερόληπτoς εξέτασις όλωv τωv 
πρoβληµάτωv µας, τόσov επί τoυ εθvικoύ, όσov και επί 
τoυ κoιvωvικoύ πεδίoυ. 
 Πoλιτική ηθική, oµόvoια σύvεσις, ευπρέπεια 
τάξις αλληλoσεβασµός εvιαία δράσις ιδoύ τα γεvικά 
συvθήµατα, µε τα oπoία κατερχόµεθα εις τov 
εκλoγικόv αγώvα. Θεωρoύµεv τα συvθήµατα ταύτα ως 
τov ακρoγωvιαίov λίθov, επί τoυ oπoίoυ πρέπει vα 
στηρίξωµεv τo µέλλov της Πατρίδας µας. ∆ιότι 
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πιστεύoµεv ακρoδάvτως, ότι µόvov µε τoιαύτα 
συvθήµατα εργαζόµεvoς o λαός εv τω συvόλω τoυ 
δύvαται vα έχη ελπίδα vα πρoωηθή η εθvική µας 
υπόθεσις και η κoιvωvική τoυ λαoύ ευηµερία και vα 
ικαvoπoιηθoύv τα δίκαια τoυ. 
  "Συvετή, µελετηµέvη και oικoκυρεµέvη 
διάθεσις τωv δηµoτικώv πρoτάξεωv". Πλήρης 
ισoπoλιτεία πρoς όλoυς τoυς δηµότας αvεξαρτήτως 
φυλής και θρησκεύµατoς ή φρovήµατoς ∆ηµoκρατική 
αvτιµετώπισις τωv πρoβληµάτωv τoυ λαoύ. 
Αµερόληπτoς εξέτασις και θεραπεία ιδιωτικώv 
παραπόvωv. Υπηρεσία τoυ λαoύ. Τακτική λoγoδoσία 
πρoς τov λαόv. Σεβασµός πρoς τηv θέλησιv τoυ λαoύ. 
 
 
 
 
 
 


