
ΣΤΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συντριπτική νίκη
στην Κύπρο
τού Δημοκρατικού Μετώπου

Συγκέντρωσε 74% των ψήφων 
καί καταλαμβάνει τό σύνολο 
των εδρών στή νέα Βουλή 
Ούτε ένας δεν έκλέγεται 
άπό τον Συναγερμό του κ. Κληρίδη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 6. (Τού Λνταπο- 
κριτή μ<χς).“
Η ΚΥΠΡΟΣ, διαθέτει άπό ση- 
μερσ. μια καθαρά δημοκρατι
κή, άντιπραξικοπηματική Βου
λή. Οι χθεσινές (προχθεσινές) 
βουλευτικές έκλογές, άνέδει- 
ξαν πανηγυρικά καί τούς 35 
υποψηφίους των ’Ηνωμένων 
Δημοκρατικών Δυνάμεων (9

του ΑΚΕΛ, 4 της ΕΔΕΚ, 
21 τής Δημοκρατικής Πα
ράταξης καί τάν κ. Τάσο 
Παπαδόπουλο, ώς άνεξάρ- 
τητο).

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Κληρίδη — 
πραξικοπηματιών, δεν μπόρεσε νά 
έκλέξει ούτε ένα βουλευτή. Τό πο
σοστό ψήφων του Πανβημοκρατι- 
κου Μετώπου ύπερέβη τό 74%.

I Σέ ψήφους, τό κόμμα Κλποίδπ 

του, δ Πρόεδρος Μακάριος έξέ- ! 
φροοσε πλήρη Ικανοποίηση για τον 
άμαλό και δημοκρατικό τρόπο δι
εξαγωγής των έκλογών καί μετα
ξύ άλλων τόνισε:

«"Ολοι όσοι έλαβαν μέρος στόν 
έκλογικό αγώνα, πρέπει νά έπι- 
δείξουν πλήρη σεβασμό προς την 
έτυμηγορία του λαού. 01 κατά την 
προεκλογική περίοδο αντεγκλή
σεις και άλληλοκατηγορίες μετα
ξύ των πολιτικών κομμάτων πρέ
πει νά σταματήσουν.

2>0ί κομματικές έριδες διεγείρουν 
πάθη και προκαλούν διαιρέσεις με
ταξύ του λαού, καί πρέπει νά στα
ματήσουν και νά έπακολουθήσει 
κλίμα ύψέσεως.

>Άπό τής υπερκομματικής μου 
θέσεως έκφράζω την ευχή καί την 
σύσταση προς όλους, νά πάρει ή 
προβολή δημοκοπικών συνθημάτων,



εκΛεςει ούτε ενα οουΛευτη. ιο πο
σοστό ψήφων τού Πσνδημοκροπι- 
κού Μετώπου ύπερέβη τό 74%.

Σέ ψήφους, τό κόμμα Κληρίδη 
£λαβε 26%.

Ο’ ήγέτες των Δημοκρατικών 
Κομμάτων, χα'.ρέτ’σαν τήν θριαμ
βευτική νίκη τής Δημοκρατίας καί 
υπογράμμισαν ότι οπε.ελει όρό- 
σημο σπήν πάλη του κυπριακού 
λαού γιά Ανάπτυξη καί κατοχύρω- 
ση τής ’Ανεξαρτησίας, Κυριαρχίας 
καί έδαφικής Ακεραιότητας της Κύ 
πρ'Μ

Σ>. σημερινή (χθεσινή) όμιλία 

θέσεως έκφράζω την ευχή καί την 
σύσταση προς όλους, νά πάψει ή 
προβολή δημοκσπικών συνθημάτων, 
τα όποια όχι μόνο, μπορούν νά 
προκσλέσουν σύγχυση μεταξύ τού 
λαού, άλλα καί, τό σημαντικότε
ρο, νά δημιουργήσουν διεθνώς έ- 
σφάλμένες έντυπώσεις, ώς 
τήν πραγματικότητα στην Κύπρο \ 
καί τους προσανατολισμούς της 
Κυπριακής κυβέρνησης.

Έξαλλου, ό Γ.Γ. τού ΑΚΕΑ, κ. 
Παπαϊωάννου, σέ Αποψινή δήλωσή
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τά Αποτελέσματα των έκλογών, Αναλυτικότερα, μέ βάση τίς ψή

φους πού έλαβαν στις μεγάλες έκλογικές περιοχές, οί υποψήφιοι των 
κομμάτων (οί πρώτοι έπιτυχόντες) είναι τά Ακόλουθα:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 89.804.

ΑΚΕΑ, Ντ. Κωνσταντινίδου ... .... ..... ... ... . 57.591
ΕΔΕΚ, Ββ Αυσσαρίδης..................................... . „ β ... .. 57.543
«Δημοκρατική Παράταξη Σπ. Κυπριανού ... ... ... . 64.483
«Δημοκρατικός Συναγερμός» Γλ .Κληρίδης ... ... ... . 25.896
’Ανεξάρτητοι, Τ. Παπαδοπούλας .... ,. .. ... .... ... ,. 58.453

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 48.209

ΑΚΕΑ Έξ. Παπαϊωάνου............ .· ... βΓΟ ... ... ... 33.479
ΕΔΕΚ................................ .... ..................... .. ... ... ... 30.526
«Δημοκρατική Παράταξη, I. Καραμιχάλης ... ... ... . 35.092
«Δημοκρατικός Συναγερμός» Τ. ’Αριστείδου ... ................. 11.806

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
। ΑΚΕΑ, X. Μιχαήλίδης.............................  ... ... ... .. 25.318
' ΕΔΕΚ, Δ. Θεοδώρου ... ... .................   ... ... ... . . 19*295

«Δημοκρατική Παράταξη», X. Πευεκάνος............ .. ... .. 27.333
«Δημοκρατικός Συναγερμός», Κ. Χατζηϊωάννου ... .. .. 14.035

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 21.329

ΑΚΕΑ, Ν. Μαυρονικόλας ... .. ..... ... ... .... ... 12.091
ΕΔΕΚ, Σ. Κοντής........................... .. .. ... ... ... ... „. 4.971
«Δημοκρατική Παράταξη» Κ. Παπαδημητοιου ... ... .. 14.746
«Δημοκρατικός Συναγερμός», Α. Σωτηριάδης ... ... . . 3.270

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 21.363

ΑΚΕΑ, Α. Ζιαρτίδης............................  .. ... ... .. 12.490
«Δημοκρατική Παράταξη» Χρ. Χριστοφίδης ... ... ... 14.297
«Δημοκρατικός Συναγερμός», Τ. Λευκαρίτης ..... .. 0 6.181

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ 12.119

ΑΚΕΑ, Χρ. Κουρτελάρης........................................ < .. . . . < 9.264
«Δημοκρατική Παράταξη», Φ. Παρασκευαίδης ... ... . 9.979
«Δημοκρατικός Συναγερμός», Γ. Καϊζέρ .. ... .. 2.046



ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
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του, τόνισε δτι τά άπ-οιτελέσματα 
των έκλογών, σννιστ^^ μια σνν- 
τριπτική νίκη για τις δημοκρστι- 
κές, άντιπραξίκ^τημστικές, άνπ ιμ 
περιάλιστίκες δ^άμεις τού λαοΟ 
μάς. Ό άδούλωτος κυπριακός λαός, 
πρόσδεσε, τιμώρησε μέ την ψήφο 
του, έκείνους πού άμεσα ή έμμεσα 
^έδαλαν στην τ^^ικα δεινή θέ
ση στήν όποία δρίσκεται.

«Αύτη ή -τrραγματιιςή νίκη τοΟ 
λαού μας, είναι προϊόν τής πα
τριωτικής ^σννερyαόίας των κομμά- 

κα/ ή νίκη ^^ ^^ει στό 
λαό και πρέπει να γί^ι άψετηρία, 
για την περαιτέρω ένίσχυση τής 
πατριωτικής ένότητας τού λαού. 
Ό λαός πραγματοποίησε μέ την 
ψηφΟ tw, -την κάθααρσηι της Βου
λής. Τώρα, κατέληξε δ κ. Παπαι- 
ωάννου, είναι ή σειρά τής Βουλής 

νά άντατοκριθεϊ στις ^^δοκίες 
τού λαού, ισχυροποιώντας στό έ
πακρο το έξωτερικο μ^ωσο, για 
να καταστεϊ δ^ννατό, να δώσουμε 
με έπι-τυχία την μάχη, τής Κύπρου, 
τήν μάχη για τήν πραγματική κυ
ριαρχία, έδαφιτή άκειραιότητα, ά- 
νεξαρτησία, άδέσμειιτη έξωξω-τιριτή 
τrολιτική^.

Ό Κληρίδης, μετά την συντφΐ- 
πτικη ήττα τοο, π^^η σέ προκλη
τικές δηλώσεις, άπειλώώντας δτι 
τώρα άρχίζει ό ^ώνα:ς.

Ή μεγάλη νίκη των ^μοκφαπι- 
κων δυνάμεων, ένόχλησε και τον 
Νσετενκτάς, ό όποιος σε μια τr^ροκλη 
τικη δήλωσή ^, ε&ιξε την εννοιά 
του, προς τον Κληρίδη καί όνέψερε 
δτι ol Έλληνο^^ριοι ήγέτες, τrού 
αναλαμβάνουν τώρα τήν εξουσία, 
είναι δηθεν πρόσωπα που Θά κλεί << 
σουν οριστικά τήν θώρα ,στίς δια _ 
τr^μασεύπεις.


