
Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες

Σας ευχαριστώ για την προσέλευση σας στην προεκλογικήν αυτή συγκέντρωση μας. Η 
παρουσία σας είμαι βέβαιος ότι αποτελεί εκδήλωσιν της εκτίμησης σας προς το κόμμα της 
Εργατικής Τάξης, το ΑΚΕΛ, και προς την Παγκύπριαν Εργατικήν Ομοσπονδίαν, την ΠΕΟ.

Οι εκλογές της 31ης Ιουλίου, δεν είναι μόνο οι πρώτες βουλευτικές εκλογές της 
μεταζυριχικής Κύπρου. Είναι και οι πρώτες μέσα στην τριακονταετία που ακουλούθησαν τα 
Οκτωβριανά γεγονότα και την επιβολή του πιο σκληρού και αυθαίρετου αποικιακού 
καθεστώτος. Οι εκλογές της 31ης Ιουλίου γίνονται μέσα σε μια περίοδο από κάθε άποψης 
δύσκολη για την πατρίδα μας. Το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ δεν απέκρυψαν ποτέ από τον λαό τα 
σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζει και σο μέλλον θα 
αντιμετωπίζει και στο μέλλον θα αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ, γενικά το 
Λαϊκό Κίνημα, είπαν και εξακολουθούν να λέγουν εις τον λαόν την αλήθειαν. Μέσα στα 
τριάντα τελευταία χρόνια, δεν ήταν πάντα εύκολον να λέει κανείς την αλήθειαν. Υπήρχαν 
περιπτώσεις, κυρίως κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, που η αλήθεια ήταν 
πικρή για να την ακούσει ο λαός και πολλοί από τους πολιτικούς ηγέτες και τους πολιτικούς 
παράγοντες επροτιμούσαν να σιωπούν. Εμείς ήμαστε περήψανοι γιατί το Κόμμα μας και το 
Συντεχνιακό Κίνημα της ΠΕΟ έλεγαν πάντα με θάρρος την γνώμη τους και την αλήθειαν 
στον λαό. Εμείς είμαστε περήψανοι γιατί το Κόμμα μας και η ΠΕΟ, επροτίμησαν αντί τον 
εύκολον δρόμο της σιωπής τον δύσκολο δρόμο της παρρησίας και της ειλικρινούς 
κατατόπισης του λαού.

Σε λίγες μέρες, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, αρχίζουμε ένα νέο στάδιο 
πολιτικής ζωής. Δεν είμαστε απ'εκείνους που σπέρνουν διαρκώς την απαισιοδοξία και τον 
πανικό όσον αψορά το μέλλον κάτω από το νέο καθεστώς. Εκείνοι που σπέρνουν την 
απαισιοδοξία είναι εκείνοι που έπαυσαν να πιστεύουν στις δημοκρατικές δυνάμεις του 
λαού μας. Μερικοί απ'αυτούς μπορεί να είναι και συγκαλυμμένα εχθροί του λαού. Όμως 
δεν είμαστε ούτε και απ'εκείνους που κρύβουν από τον λαό τις μεγάλες οικονομικές και 
πολιτικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, τις δυσκολίες που εδημιούργησαν η 
Ζυριχική λύση και τα λάθη του παρελθόντος. Εκείνοι που κρύβουν από τον λαό τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που στέκουν στον δρόμο του, προσψέρουν στον λαό την 
χειριστήν υπηρεσίαν. Φίλοι και άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού είναι εκείνοι που λέν στον 
λαόν την αλήθειαν ανεπηρέαστοι από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες ή από πολιτική 
δημαγωγία, που λεν την αλήθειαν και όταν αρέσει στον λαόν αλλά και όταν δεν του 
αρέσει.

Ζητώντας τώρα την ψήψο σας , την ψήψο όλου του λαού για τις δύο από τις 12 βουλευτικές 
έδρες της Επαρχίας Λευκωσίας, η πρώτη υπόσχεση που δίνουμε είναι ότι θα είμεθα ευθείς 
και τίμιοι έναντι του λαού και ειλικρινείς στην έγνοια μας για την λύση των προβλημάτων 
του λαού.Ζητούμε την ψήψο σας δίχως ούτε τον ελάχιστον δισταγμόν. Πιστεύουμε ότι 
αξίζουμε και δικαιούμεθα να έχωμεν την εμπιστοσύνη όλου του λαού. Πιστεύουμεν ότι το 
Κόμμα μας και η ΠΕΟ και προσωπικά οι υποψήψιοιτης Αριστερός έχουν όχι μόνον 
επιθυμία αλλά και την ικανότητα να υπηρετήσουν τον λαόν και την πατρίδαν μας. Οι 
πολύχρονοι αγώνες του Κόμματος και του λαϊκού μας κινήματος και οι μεγάλες επιτεύξεις 
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του κινήματος μας μέσα στην τελευταίαν εικοσαετίαν είναι η καλύτερη εγγύηση που 
παρέχουμε.

Σας είπα προηγουμένως ότι η ανόρθωση και απελευθέρωση της οικονομίας μας και η 
δημιουργία μιας υγιούς ανεξάρτητης οικονομίας είναι κατορθωτή. Είπα όμως ότι η 
επίτευξη του σκοπού αυτού χρειάζεται τον οικονομικό προγραμματισμό, την δουλειάν και 
τον πατριωτισμόν όλων των Κυπρίων.

Θέλω τώρα να προσθέσω ένα άλλον παράγοντα απαραίτητον όχι μόνον δια την λύσιν του 
προβλήματος της ανόρθωσης της οικονομίας μας, αλλά απαραίτητον για την λύσιν όλων 
των σοβαρών προβλημάτων που εδημιούργησε και θα δημιουργεί και εις το μέλλον η 
δοθείσα στο Κυπριακόν ζήτημα άδικη και αντικυπριακή λύσις. Εννοούμε τον παράγοντα της 
ενότητας, της σύμπνοιας και της συνεργασίας όλων των λαϊκών στρωμάτων, όλων των 
κομμάτων και οργανώσεων.

Το κόμμα μας με επιμονήν και συνέπειαν, από της ίδρυσης του αγωνίζεται δια τηγ ενότητα, 
και την ενιαία πάλη του λαού κατά του ιμπεριαλισμού και δια την λύση των σοβαρών 
οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων. Το σύνθημα μας δια την ιμπεριαλιστική ενότητα 
συνάντησε δυστυχώς την ειρωνεία των περισσοτέρων ηγετών της δεξιάς. Το σύνθημα της 
ενότητας ηγνοήθη και επεριφρονήθη. Επεράσαμε τέσσερα χρόνια δύσκολου και σκληρού 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα με τις λαϊκές εθνικές δυνάμεις ασύνδετες και ανοργάνωτες. 
Μερικοί τώρα παραπονούνται και διαμαρτύρονται δια την Ζυρίχη και την δοθείσα λύσιν. 
Εμείς εισηγούμαστε να σταματήσουν για λίγο τις διαμαρτυρίες και την πολιτικήν 
δημαγωγία και να αναζητήσουμε την αιτίαν η οποία μας έφερε ως την Ζυρίχη. Εδώ στην 
Ζυρίχη μας έφερε η έλλειψις ενιαίας και συλλογικής ηγεσίας και καθοδήγησης της πάλης 
του λαού. Αν υπήρχε αυτή η ενιαία και συλλογική καθοδήγηση του αγώνα, αν η ενότητα η 
οποία παρουσιάζετο μεταξύ των μαζών του λαού εύρισκε την έκφραση της και εις την 
κορυφή πολλά λάθη θα αποφέυγοντο και πολλές αδυναμίες θα εθεραπαύοντο.

Ας μη επαναλάβουμε πάλιν το ίδιο λάθος. Τα προβλήματα της Ζυρίχης, οικονομικά και 
πολιτικά δεν είναι ολιγώτερον σοβαρά από τα προβλήματα του προηγουμένου 
καθεστώτος. Μερικά από τα προβλήματα που δημιουργεί η Ζυρίχη είναι περισσότερον 
επικίνδυνα από τα προβλήματα του αποικιακού καθεστώτος. Τώρα, όσον και τότε 
χρειάζεται η ενότητα των λαϊκών δυνάμεων εις τα κάτω, αλλά χρειάζεται επίσης η ενότητα 
εις την κορυφή, δηλαδή η ενότητα εις την ηγεσία. Χρειάζεται και τώρα όσον και τότε η 
εξασφάλιση μιας ενιαίας και συλλογικής καθοδήγησης του λαού δια την αντιμετώπιση των 
νέων προβλημάτων και δυσκολιών.

Για την επίτευξη της ενότητας, για την εξασφάλιση μιας ενιαίας και συλλογικής 
καθοδήγησης εις την αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού, το ΑΚΕΛ, η ΠΕΟ, η Αριστερά γενικά 
θα εργασθούν και θα αγωνισθούν και μέσα και έξω από την Βουλή. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάμουμε όλες τις δυνατές υποχωρήσεις. 
Θα βάλουμε πάνω από κάθε συμφέρον - προσωπικόν ή κομματικόν - το συμφέρον του 
αγώνα για την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, για την ζωή και την ευημερία του 
Κυπριακού λαού.
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Η εκλογική συνδιαλλαγή και συμφωνία που έχουμε κάμει με το Πατριωτικό Μέτωπο είναι 
μια υποχώρηση. Με την υποχώρηση μας αυτή επιδιώξαμε και ήδη επιτύχαμε ως ένα 
μεγάλο βαθμό την ύφεση στον κομματικό φανατισμό. Επιτύχαμε πατά την ύπαρξη 
ανεξαρτήτων υποψηφιοτήτων την αποφυγή του εκλογικού σάλου και αρχίσαμε να 
ανοίγουμε τον δρόμο προς μια ευρύτερη συνεννόηση και συνεργασία προς το συμφέρον 
του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα.

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Ζητούμε την ψήφο σας χωρίς ούτε τον ελάχιστο δισταγμό. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
έχουμε την ψήφο όλων των εργατών και των υπαλλήλων, όλων των εργαζομένων αγροτών, 
των μικροβιοτεχνών και επαγγελματιών των πόλεων, όλων των πατριωτών, όλων των 
δημοκρατικών πολιτών. Είμαστε βέβαιοι ότι ο λαός με την ψήφο του θα προσυπογράψη 
την μεγάλη προσπάθεια για την ενότητα, την συνεργασία και την συνεννόηση και ότι θα 
αποδοκιμάση όλους εκείνους που με το πρόσχημα της ανεξάρτητης υποψηφιότητας 
αποπειρώνται να ματαιώσουν την συνδιαλλαγή.

Ζητούμε την ψήφος σας έχοντας συναίσθηση των μεγάλων και σοβαρών ευθυνών που 
συνεπάγεται η εκλογή μας. Τις ευθύνες αυτές θα σηκώσουμε με συνέπειαν, τιμιότητα και 
αφοσίωσιν όπως ακριβώς έχουμε κάμει και με τις σοβαρές ευθύνες που επί είκοσι και 
περισσότερα χρόνια μας αναθέτει το πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνημα της εργατικής 
τάξης.

Η εκλογή των υποψηφίων της Αριστερός δεν θα αποτελέση προσωπική νίκη μας. Θα είναι 
νίκη των προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων, όλων όσοι θέλουν να δουν την Κύπρο 
ηνωμένην, ευνομουμένην, δημοκρατικήν και ευημερούσαν.

Δώστε την ψήφο σας στους υποψηφίους της Αριστερός. Βάλτε τον σταυρό στο γαλάζιο 
ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Ούτε μια λαϊκή ψήφος αχρησιμοποίητη.

Ζήτω η ενότητα του λαού.

Ζήτω ο αγώνας για την ολοκλήρωση της Ανεξαρτησίας, για ειρήνη, δημοκρατία, ευημερία.
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