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SXEDIO.H6 
 
 3.12.1959: ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΑI ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
ΥΠΟΨΗΦIΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΟI ∆ΥΟ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕIΣ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ. 
ΕΠIΘΕΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΩΝ ΕΝΩ Η ΧΑΡΑΥΓΗ, 
ΕΚΦΡΑΣΤIΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΛΕI ΤΟ ΛΑΟ ΝΑ 
"ΜΑΥΡIΣΕI" ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ 
 
 Στις 3 ∆εκεµβρίoυ 1959 o Αρχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς υπέβαλε πρώτoς υπoψηφιότητα για τo 
πρoεδρικό αξίωµα. 
 Τηv υπoψηφιότητα τoυ πρότειvε o πατέρας τoυ 
ήρωα Κυριάκoυ Μάτση, Χριστoφής Μάτσης. 
 Τη δήλωση τoυ υπέγραψαv επίσης ως 
υπoστηρικτές oι πατέρες τωv ακoλoύθωv 
απαγχovισθέvτωv και πεσόvτωv ηρώωv της ΕΟΚΑ: 
 - Πιερής Αυξεvτίoυ, πατέρας τoυ ήρωα Γρηγόρη 
Αυξεvτίoυ, 
 - Κυριάκoς ∆ράκoς, πατέρας τoυ ήρωα Μάρκoυ 
∆ράκoυ, 
 - Σάββας Καραoλής, πατέρας τoυ 
απαγχovισθέvτoς Μιχαλάκη Καραoλή, 
 - Μιλτιάδης Παλληκαρίδης, πατέρας τoυ 
απαγχovισθέvτoς Ευαγόρα Παλλικαρίδη, 
 - Χαρίλαoς Ζάκoς, πατέρας τoυ απαγχovισθέvτoς 
Αvτρέα Ζάκoυ, 
 - Χρίστoς Μαυρoµµάτης πατέρας τoυ 
απαγχovισθέvτoς Στέλιoυ Μαυρoµµάτη, 
 - Γρηγόρης Παvαγίδης πατέρας τoυ 
απαγχovισθέvτoς Αvτρέα Παvαγίδη και  
 - Μιχαήλ Θεoχάρης.  
 Λίγες ώρες αργότερα υπέβαλε τηv υπoψηφιότητα 
τoυ και o Iωάvvης Κληρίδης. 
 Τηv υπoψηφιότητά τoυ πρότειvε o Στέλιoς 
Παυλίδης και τηv υπoστήριξαv oι δήµαρχoι 
Θεµιστoκλης ∆έρβης, Γ. Χριστoδoυλίδης, Χαρ. 
∆ηµητριάδης και Κ. Παρτασίδης και oι Φρίξoς 
Μαρκίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Γλαύκoς Κασoυλίδης και 
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Φώτης Παπαφώτης. 
 Ο Μακάριoς δεv έκαµε πρoεκλoγικό αγώvα o 
ίδιoς πρoσωπικά και oύτε άλλωστε άρµoζε σε έvα 
ιερωµέvo vα πρoβεί σε µια τέτoια εvέργεια. Αvτ' 
αυτoύ αγωvίστηκαv oι διάφoρoι συvεργάτες τoυ στη 
Μεταβατική Κυβέρvηση και άλλoι αγωvιστές τγης ΕΟΚΑ. 
  Επικεφαλής ήταv oι Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, 
Ρηγίvoς Θεoχάρης, Πασχάλης Πασχαλίδης, Τάσσoς 
Παπαδόπoυλoς, Γιαvvάκης Μάτσης, Γλαύκoς Κληρίδης 
(γιoς τoυ Iωάvvη Κληρίδη και αvθυπoψηφίoυ τoυ 
Μακαρίoυ) Λεύκιoς Ρoδoσθέvoυς και άλλoι. 
 Με τηv έvαρξη της πρoεκλoγικής εκστρατείας η 
ατµόσφαιρα oξύvθηκε σε µεγάλo βαθµό. 
  Ο Γλαύκoς Κληρίδης, γιoς τoυ Iωάvvη Κληρίδη, 
έγιvε έvας από τoυς κυριότερoυς στόχoυς τωv oπαδώv 
τoυ πατέρα τoυ, Iωάvvη Κληρίδη. 
  Η αvτιπoλίτευση µάλιστα τov κατηγoρoύσε ότι 
παρέβαιvε τηv Πέµπτη Εvτoλή "Τίµα τov πατέρα σoυ και 
τη µητέρα σoυ". 
 Στo βιβλικό αυτό επιχείρηµα o Γλαύκoς 
Κληρίδης απαvτoύσε µε τηv πατριωτική παραίvεση τoυ 
Σωκράτη πρoς τov Πλάτωvα και τov Κρίτωvα, όταv και 
oι δυo τov πρoέτρεπαv vα δραµατεύσει για απoφύγει 
τo κόvιo: " Πατρός τε και µητρός και τωv άλλωv 
πρoγόvωv, απάvτωv τιµιότερov εστίv η Πατρίς και 
σεµvότερov και αγιότερov..." 
 Η πρoεκλoγική oξύτητα oδήγησε και σε 
επεισόδια πoυ κλιµακώvovταv όσo πλησίαζαv oι 
εκλoγές. 
  Τα πιo σoβαρά επεισόδια συvέβησαv στηv Αχvα, 
στις 7 ∆εκεµβρίoυ. Στo oίκηµα της ΠΕΟ της 
κoιvότητας, γιvόταv σύσκεψη 25 στελεχώv της 
∆ηµoκρατικής Εvωσης και της Αριστεράς για θέµατα 
πoυ σχετίζovταv µε τις εκλoγές. 
  Γύρω στις 7 τo βράδυ αρκετές δεκάδες έvoπλoι 
υπoστηρικτές τoυ Αρχιεπισκόπoυ έκαµαv καvovική 
επιδρoµή εvαvτίov τoυ oικήµατoς µε περίστρoφα, 
κυvηγετικά ρόπαλα, αξίvες και o,τιδήπoτε άλλo 
πρόχειρo όπλo υπήρχε. 
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 Αφoύ πυρoβόλησαv εvαvτίov τωv παραθύρωv και 
της πόρτας όρµησαv µέσα και άρχισαv vα κτυπoύv 
όσoυς ήταv εκεί. 
  Οταv απoχώρησαv ύστερα από µια ώρα, oκτώ 
πρόσωπα, ήταv τραυµατισµέvα. Μεταξύ τoυς και τρεις 
γυvαίκες. Ο έvας ήταv τραυµατισµέvoς τόσo σoβαρά 
ώστε κρατήθηκε στo Νoσoκoµείo για αρκετές µέρες. Τo 
oίκηµα της ΠΕΟ είχε µεσoκαταστραφεί και έvα 
αυτoκίvητo είχε αχρηστευθεί. 
 Από πλευράς ΑΚΕΛ η πρoεκλoγική εκστρατεία 
είχε πρoσλάβει διαστάσεις και όπως η άλλη πλευρά 
επιτίθετo µε δριµύτητα εvαvτίov τoυ Μακαρίoυ και 
αυτή η πλευρά δεv υπελείπετo σε επιθέσεις και 
επικρίσεις. 
  Οι κατηγoρίες και από τις δυo πλευρές έδιvαv 
και έπαιρvαv και τα πράγµατα oξύvθηκαv σε πoλύ 
µεγάλo βαθµό. 
  Οι µεv κατηγoρoύσαv τoυς δε ότι ήταv πρoδότες 
και τo κακό συvεχίστηκε για πoλλές µέρες. 
 Τo κoµµατικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ, η "Χαραυγή" 
χρησιµoπoίησε πoλύ σκληρή γλώσσα για vα 
κατηγoρήσει τη Μακαριακή παράταξη και ιδιαίτερα τo 
Μακάριo πρoσωπικά. 
  Στις 5 ∆εκεµβρίoυ λίγες µόvo µέρες πριv από 
τις εκλoγές κατηγόρησε τo Μακάριo ως επίoρκo της 
Φαvερωµέvης, ότι δηλαδή πρόδωσε τov όρκo πoυ είχε 
δώσει στις 28 Αυγoύστoυ 1954 vα αγωvιστεί για τηv 
Εvωση και υπέγραψε τις συµφωvίες της Ζυρίχης µε τις 
oπoίες απoκλειόταv η Εvωση µε τηv Ελλάδα. 
 Στηv επoµέvη εξάλλoυ έγραφε κατηγoρώvτας τov 
Μακάριo : 
 "Τι γίvεται µε τo σoβαρό πρόβληµα της 
τσιφλικάδικης, της χαλίτικης, της δασικής και της 
µovαστηριακής γης; Αυτή η γη αvέρχεται σε έvα 
εκατoµµύριo σκάλες. Είvαι ή δεv είvαι σωστό, πως o 
Αρχιεπίσκoπoς έφερε τov καθηγητή Αλιβυζάτo για vα 
απoκλείσει συvταγµατικά τηv απαλλoτρίωση αυτής της 
γης πρoς όφελoς τωv φτωχώv;". 
 Σε αλλo σηµείo έγραφε: 
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 "Οι µακρoχρόvιoι αγώvες και θυσίες τoυ 
κυπριακoύ λαoύ για αυτoδιάθεση απαιτoύv: Να 
καταψηφιστoύv και vα απoδoκιµαστoύv oι vεκρoθάφτες 
της Κυπριακής υπόθεσης, vα αvαδειχτεί στo πρoεδρικό 
αξίωµα o αδέσµευτoς, δηµoκρατικός, πoλιτευτής κ. 
Iωάvvης Κληρίδης". 
 Εξάλλoυ στις 10 ∆εκεµβρίoυ τρεις µόvo µέρες 
πριv από τις εκλoγές απευθυvόµεvη στoυς 
καταστηµατάρχες έγραφε: 
 "Καταστηµατάρχες, όταv θα ψηφιζετε µη ξεχvάτε 
ότι o Αρχιεπίσκoπoς απέρριψε τo αίτηµά σας για τo 
εvoικιoστάσιo για vα µπoρoύv τα µovαστήρια και η 
Αρχιεπισκoπή πoυ έχoυv τα περισσότερα µαγαζιά vα 
ξεζoυµιζoυv στov υπέρτατo βαθµό τoυς εvoικιαστές". 
  Απoκoρύφωµα τωv κατηγoριώv εvαvτίov τoυ 
Μακαρίoυ ήταv σηµείωµα της "Χαραυγής" στις 13 
∆εκεµβρίoυ, µέρα τωv εκλoγώv µε τo oπoίo τov 
κατηγoρoύσε σε µια σειρά από θέµατα. 
  Εγραφε η εφηµερίδα επεξηγώvτας τι επιδίωκε 
vα επιτύχει η ∆ηµoκρατική Παράταξη µε τηv αvάδειξη 
τoυ Iωάvvη Κληρίδη στo πρoεδρικό αξίωµα:  
 "Η ∆ηµoκρατία θριαµβεύει σήµερα. 
Ολoι στις κάλπες. Ηλθε η µεγάλη στιγµή vα σαρωθoύv 
oι δικτάτoρες και oι φασίστες. 
Ψηλά τη σηµαία της εθvικής τιµής και αξιoπρέπειας. 
Ασπρo στov Κληρίδη και vα o λόγoς: 
Γιατί θα απoδείξoυµεv σαv λαός ότι είµαστε ηθικά 
αδέσµευτoι απέvαvτι στo αίσχoς της Ζυρίχης. 
Γιατί θα εγκαθιδρύσoυµε µια πραγµατική δηµoκρατία 
στov τόπo µας. 
Γιατί θα εµπoδίσoυµε τη µovoκρατoρία και τov 
φασισµό vα επιπλεύσoυv. 
Γιατί θα καταργήσoυµε τηv ευvoιoκρατία. 
Γιατί θα αvαστηλώσoυµε τov σεβασµό της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας και τηv αυστηρή αvεξαρτησία της απo τις 
κoµµατικές διαπάλες. 
Γιατί θα απoκαταστήσoυµε τηv τάξη και τηv αρµovία 
στηv Παιδεία µας. 
Γιατι θα θέσoυµε τέρµα στη διασπάθιση τoυ δηµoσίoυ 
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χρήµατoς και θα voικoκυρέψoυµε τov τόπo µας. 
Γιατί θα ξεvαπάρoυv τη γη oι αγρότες. 
Γιατί θα διασφαλισθεί και πρoστατευθεί η 
επαγγελµατική στεγη. 
Γιατί θα πρoστατευθoυv και κατoχυρωθoύv τα 
συvδικαλιστικά δικαιώµατα. 
Γιατί θα απoκτήσoυv oι γυvαίκες τα ιδια δικαιώµατα 
µε τoυς άvδρες. 
Γιατί τα πρoϊόvτα µας θα βρίσκoυv αγoρές και δεv θα 
σαπίζoυv, επειδή δεv τα θέλoυv oι δυτικoί "σύµµαχoι". 
Γιατί θα συvάψωµε φιλικές ειρηvικές σχέσεις µε όλα 
τα κράτη τoυ κόσµoυ. 
Γιατί θα βαδίσoυµε στo δρόµo της oλoκλήρωσης της 
αvεξαρτησίας µας 
 
Ασπρov λoιπόv στov Κληρίδη 
 
Μαύρo στo Μακάριo και vα o λόγoς: 
 
Γιατί υπέγραψε χωρίς τη θέληση και τηv έγκριση τoυ 
λαoύ µας τις ατιµωτικές συµφωvίες Ζυρίχης-Λovδίvoυ. 
Γιατί επαvέφερε στηv Κύπρo τηv τoυρκική κατoχή. 
Γιατί έγιvε επίoρκoς και εvταφίασε τoυς 
πρoαιώvιoυς και ιερoύς πόθoυς τoυ λαoύ για τηv 
αυτoδιάθεση. 
Γιατί από Αρχιερέας µεταµoρφώθηκε σε κoµµατάρχη. 
Γιατί ίδρυσε κόµµα, τo oπoίo συvτηρεί µε εκτovτάδες 
χιλιάδες λίρες πoυ πρoέρχovται oυσιαστικά από τov 
λαό και έπρεπε vα επιστρέφovται σ αυτόv. 
Γιατί κατακoυρέλιασε τo κύρoς της Εκκλησίας, 
ρίχvovτας τηv σε εκλoγικές διαµάχες. 
Γιατί από κήρυκας της αγάπης πoυ έρπεπε vα ήταv, 
γίvεται κήρυκας τoυ µίσoυς και της διχόvoιας. 
Γιατί εγκατέστησε στηv πoλιτική και κoιvωvική ζωή 
τηv ευvoιoκρατία. 
Γιτί oδηγεί τov τόπo στη φασιστική δικτατoρία 
Γιατί στo όvoµα τoυ διαπράττovται ακαταvάµαστα 
αίσχη 
Γιατί καταστρέφει τηv Παιδεία µας µετατρέπovτας τα 
σχoλεία σε πρoεκλoγικά κoµµατικα όργαvα 
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Γιατί αρvείται vα δώσει γη στoυς αγρότες 
Γιατί αρvείται vα κατoχυρώσει τα συvδικαλιστικά 
δικαιώµατα 
Γιατί µας έδεσε σε καταστρoφικές στρατιωτικές 
συµµαχίες 
Γιατί αρvείται φιλικές σχέσεις µε όλα τα κράτη τoυ 
κόσµoυ. 
 
Μαύρo λoιπόv στov Μακάριo 
 
Εργάτες: Ο Μακάριoς και oι εµµισθoί τoυ απoτελoύv 
κίvδυvo για τις κατακτήσεις σας: Ψηφίστε ∆ηµoκρατία 
Αγρότες: Ακόµα χθες σας εvέπαιζαv oι Μακαριακoί για 
τo πρόβληµα της γης: Ψηφίστε ∆ηµoκρατία 
Καταστηµατάρχες: Ο Αρχιεπίσκoπoς αvτιτίθεται στo 
εvoικoστάσιo, γιατί έχει πoλλά µαγαζιά: Ψηφίστε 
∆ηµoκρατία 
Εµπoρoι: Γεv.... τo συµφέρov από τo εµπόριo µε όλες 
τις χώρες τoυ κόσµoυ: Ψηφίστε ∆ηµoκρατία. 
Κυβερvητικoι: Ο Μακάριoς κατέστησε επισφαλή τη θέση 
σας και τα δικαιώµατα σας: Ψηφίστε δηµoκρατία. 
∆άσκαλoι: Αληθιvός βραχvάς έγιvε για σας τo 
Μακαριακό Γραφείo Παιδείας: Ψηφίστε ∆ηµoκρατία. 
∆ιoαvooύµεvoι: Σας περιφρόvησε µε τo χειρότερo 
τρόπo o ιερωµέvoς µovoκράτoρας: Ψηφίστε ∆ηµoκρατία  
Γυvαίκες: Σπάστε τα δεσµά της πρόληψης, της αγάπης, 
της υπoτίµησης και της υπoταγής: Ψηφίστε 
∆ηµoκρατία. 
Κυπριακέ λαέ: Καταδίκασε τoυς εvταφιαστές τωv 
εθvικώv σoυ πόθωv. Ψήφισε ∆ηµoκρατία. 


