
’Ομιλία στό Συντεχνιακό *Ακτίβ 

Λάρνακος ’Αμμοχόστου 6/7/1976
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ

Συνάδελφοι, 
Συναδέλφισσες,

’Εκ μέρους του ’Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ σας συγχαίρω γιδ τδ Α
ποτελέσματα πού έχετε Αποδώσει στδν έρανο της ΠΕΟ.

Μέχρι τίς 29 του περασμένου μήνα τδ τμήμα της·’Αμμόχωστου είχεν καλύψει 
τδ 96% του στόχου καί τδ τμήμα της Λάρνακας τδ 97,6%. Είναι βέβαιον δτι τδ 
Αποτελέσματα τής έβδομάδας πού ’έκλεισε προχθές θά δείξουν ύπερκδλυψη του 
στόχου, τόσον από τδ'τμήματα σας όσον καί Πσγκΰπρια.

'Η ύπερκδλυψη του στόχου του έρδνου μας, μέσα στίς δύσκολες συνθήκες 
πού Αντιμετωπίζει τδ κίνημα μας καί γενικότερα ο? εργαζόμενοι, έπ ι β εβα ι Αν ει 
αύτδ πού έχουμε πή πολλές φορές’:' ότι τδ κίνημα τής ΠΕΟ είναι ριζωμένο μέ 
βαθειές καί γερές ρίζες μέσα στήν έργατούπαλληλική τάξη καί μέσα στδν λαδ 
γενικότερα,

Ή ύπερκδλυψη του έράνου μας δείχνει πός καί στίς πιδ δύσκολες συνθήκες 
τδ κίνημα της ΠΕΟ μπορεί νά στηρίζεται στον λαό. Δεν ήταν δυνατόν νά γίνει 
Αλλιώς. Το κίνημα τής ΠΕΟ είναι δημιούργημα τής έργατικής τάξης, δημιούργη
μα του λαού. Είναι κίνημα πού τδ δημιούργησε ή Ανάγκη τής πάλης γιδ τδ προβλή
ματα των έργαζομένων. ’’Οσο ύπάρχουν τδ προβλήματα καί όσο μεγαλύτερα καί σο
βαρότερα είναι τόσο ή έργατική τάξη συσπειρώνεται στδ κίνημα της. Καί όσο 
τδ προβλήματα λύονται μέ·έπιτυχίαν τόσο περισσότερο τδ κυροςκαί ή έπιρροή 
τού κινήματος μεγαλώνουν,

"Εχει μιόν Ιδιαίτερη σημασία αύτή ή έπιτυχία μας σήμερα, γιατί 
γίνεται τίς παραμονές των βουλευτικών έκλογων, τήν ώρα πού τδ λαϊκό κίνημα — 
πού ή-ΠΕΟ είναι κομμάτι του - βρίσκεται σ’'ένα ιστορικής σημασίας προεκλογικό 
Αγώνα. Ή ύπερκδλυψη του έράνου τής ΠΕΟ είναι μι δ προειδοποίηση σ’όσους 
προσπαθούν νά δώσουν στδν προεκλογι κδ άγδνα 'ένα τόσον Αντί κομμουνίστι κδν, 
σ’δσους προσπαθούν νδ καλλιεργήσουν τήν Αριστεροφοβία καί τήν κομμουνίστο- 
φοβίαν. Δείχνει πός of μδζες των έργαζομένων όχι μόνο δέν φοβούνται Αλλά 
Αγαπούν τό λαϊκό κίνημα, Αγαπούν τήν Αριστερά, Αγαπούν τό κόμμα τής έργα— 
τι κής τάξης.

Συνάδελφο·, Συναδέλφισσες,
Λ μέ

Δεν θα Ασχοληθώ περισσότερον τόν έρανον καί τδ άποτελάσματά'του. “Οπως 
σας' είπα βρισκόμαστε σ’ένα προεκλογικόν Αγώνα μέσα στδν όποϊον ή έργατι κή 
τάξη καλεϊται νδ' διαδραματίσει ένα Αποφασιστικό·ρόλο. Γι’αύτό καί κύριο 
θέμα τής σημερινής δμιλίας μου είναι ο! έκλογές. Μερικά ζητήματα πού σχε
τίζονται μέ τίς έκλογές καί πού μπαίνουν πρός συζήτηση σάν Αποτέλεσμα τής 
προεκλογικής έκστρατείας.

* * *

Στό κέντρο των προεκλογικών συζητήσεων, είναι όπως θά έπροσέξετε, ή 
προσπάθεια πού καταβάλλεται γιο νά έπιτευχθή μ;δ όσον τό δυνατόν εδρύτερη 
προεκλογική συνεργασία.
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Ή προσπάθεια αύτή προκαλεΐ τήν Αργή καί την εχθρα των πι6 Αντίδραστι
κήν πολίτικων δυνάμεων του τόπου. 'Ή' εύρύτερη Εκλογική συνεργασία 'έγινε δ 
στόχος του παλιού καί του νέου συντηρητι'-μου. 'Ήχι μόνον στόν δεξιό τύπο, 
όχι μόνο στίς μικρές κόί τίς μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις της δεξιάς, 
άλλα καί στην Βουλήν άκόμα of Εχθροί της Ενότητας των λαϊκών πατριωτικών δυ- 
νάμ:εων Επιτίθενται ενάντια στήν προσπάθεια γιά την εύρύτερη προεκλογικά συ
νεργασία μέ σκοπό νά την ματαιώσουν.

Of Εχθροί του Κυπριακού λαού, ντόπιοι καί ξένοι αγωνίζονται νά παρουσιά
σουν την ύπόθεση της εύρυτερης Εκλογι κής συνεργασίας σάν μιά συνομοσία η 
σάν μιά πολίτικη παγίδα της όριστερας στην ΑποΓαν παρασύρονται άλλες δημοκρα
τικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Συνάδελφοι ,

Είναι γεγονός οτι μέσα στην τελευταίαν τριακονταετίαν ή Απόθεση της Ενό
τητας καί της συνεργασίας των πατριωτικών δημοκρατικών λαϊκών δυνάμεων 'έγινε 
θέμα τής καθημερινής πολίτικης δράσης τής Αριστερός. Δέν Απήρξε καμπή στήν 
Ιστορία των αγώνων του λαού μας της τελευταίας τριακονταετίας πού ή 'Αριστερά 
παράλειψε νά προβάλει καί νά προτείνει στόν λαό μας καί στίς άλλες πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου, πρόγραμμα Ενότητας καί συνεργασίας γιά τήν Αντιμετώπιση 
τών προβλημάτων καί των δυσκολιών του Εθνικού μας Αγώνα. Ήταν καί είναι 
πίστη της αριστερός οτι ή Ενότητα Αποτελεί 'όχι Απλώς τό Ισχυρότερον άλλα καί 
τό πιό Αποτελεσματικόν όπλο στους Αγώνες του λαοϋ μας. Καί τό 1945 όταν 
αμέσως μετά τόν Β' Μεγάλο πόλεμο όΙ λαοί πρόβαλλαν στό Συνέδριο τής ειρήνης 
τό αιτήματα καί τα προβλήματά τους, καί τό 1950, 1955 όταν ή Βρεττανική 
αρνητική στάση οδηγούσε Αναπόφευκτα στήν ένταση του' Εθνι κοαπελευθερωτικου 
Αγώνα, καί στην περίοδο του αγώνα 1955-1950, καί στήν πρώτη μετανεξαρτησία- 
κή περίοδο, καί τό 1964, καί' τό 1967 αύτή ή πολι τι κή,’ τής συνένωσης όλων τών 
πατριωτικών δυνάμεων του λαού ήταν ή καθαρή καί φανερή πολιτική τής Αριστερός

Στήν πολιτική τής Ενότητας καί τής συνεργασίας τών πατριωτικών δημοκρα
τικών λαϊκών δυνάμεων γιά την άποίαν μέ συνέπειαν καίείλι κρίνει αν Εργάζεται 
ή Αριστερά, δέν Απάρχει τίποτε τό μυστηριώδες, τίποτε τό συνομοτικό, τίποτε 
τό παγιδευτικό.

Είναι λοιπόν γεγονός οτι ή Απόθεση τής Ενότητας καί τής συνεργασίας 
τών ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων' - πατριωτικών καί δημοκρατικών - ήταν Απόθεση 
γιά τήν Αποίαν πάντα Εργάστηκε καί Αγωνίστηκε ή Αριστερά. Είναι όμως παρα- 
ποίηση της πραγματικότητας νά προσπαθούν μερικοί νά παρουσιάσουν τήν προσ
πάθεια γιά μιαν εύρΰτερη Ενότητα καί συνεργασίαν σάν Απόθεση μόνον τής Αριστε· 
ρας καί πολύ περισσότερον αποτελεί παραποίηση τής πραγματικότητας ή προπα
γάνδα περί συνομοσίας καί παγίδας τών αριστερών.

Ή προσπάθεια γιά μίάν εύρύτερη Ενότητα καί συνεργασίαν εϊναι σήμερα 
Απόθεση όλου του λαοϋ. 'Εργάζονται γιά τήν πραγματοποίηση της, δημοκρατι
κές πολιτικές δυνάμεις όλων τών Αποχρώσεων. Ή πραγματοποίηση τής εΑρότε— 
ρης Ενότητας καί συνεργασίας Αποτελεί Απαίτηση του λαοϋ. Ή Απαίτηση αύτή 
όλων τών τάσεων τών λαϊκών δημοκρατικών καί πατριωτικών δυνάμεων του λαοϋ 
πηγάζει μέσα Από τήν πείρα πού όλοι-. Αποκτήσαμε, δεξιοί, κεντρώοι καί 
Αριστεροί πατριώτες. ’Ιδιαίτερα μέσα Από την πείρα τών τελευταίων τραγι
κών γιά τήν Κόπρο χρόνον.

Ό λαός εϊδε μέσα, στήν ϊδια τήν ζωή ότι of δυνάμεις πού πάντα 'Εμπόδισαν 
καί ματαίωσαν τήν λαϊκή συσπείρωση, of δυνάμεις πού πάντα καλλιέργησαν τήν 
άρι στεροφοβία καί τήν κομμουνι στοφοβίαν είναι οϊ 'ίδιες Ακριβώς δυνάμεις 
πού ταυτίστηκαν μέ τήν πολιτική τής βίας καί τής τρομοκρατίας, πού συμμάχη— 
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δλοι of πιο φανατικοί δπαδοί της πολίτικης της τρομοκρατίας Καί της βίας ησαν 
ο| κατά καιρούς σαμποταρ:στΕς της Ενότητας καί της συσπείρωσης του λαού. 
"Ολοι of Εχθροί Της δημοκρατίας καί φανατικοί ύποστηρικτές τής χούντας ησαν 
καί of κατά καιρούς πολέμιο! της Ενότητας. ?0 λαός είδε μέσα στήν ϊδια τήν 
ζωή’ δτι ή Ενότητα ίων δυνάμεων του οχτ μόνον δυνατή είναι Αλλά κι’Επιβαλλό
μενη. ’Αριστεροί, κεντρώοι καί δεξιοί πατριώτες δημοκράτες δπήρξαν χωρίς 
διάκριση θύματα τής προπραξικοπηματικής βίας καί τρομοκρατίας/ Δεξιοί πατριώ
τες, ’Αριστεροί καί Κεντρώοι Αγωνίστηκαν μαζί Ενάντια στό Εγκληματικό πραξι
κόπημα καί ύστερα Ενάντια στή’ν τουρκική εισβολή. Στήν περίοδο μεταξύ τού 
Αύγουστου του 1574 καί του Δεκέμβρη τού 1574 μαζί Ενωμένο» δεξιοί, αριστεροί 
καί κεντρώοι Αγωνίστηκαν γ;ά την Επιστροφή στήν συνταγματική τάξη καί γΐ ά τήν 
Επάνοδο του Εκλεγμένου Προέδρου ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Μέσα στήν πικρή ζωή των τελευταίων χρόνων, μέσα Από τήν πικρή πείρα αύτής 
τής ζωής τά παλιά Αν π αριστερά καί Αντί κομμούνιστικά συνθήματα της περιόδου 
του ΚΕΚ, του 'έξαλλου Γριβισμου καί τής 'Ελληνικής φασιστικής χούντας ξέφτισαν 
καί γελοιοποιήθηκαν. ' ‘Ό λαόπ τώρα, καί Εννοούμε την πλειοψηφία του λαού, - 
'έμαθε νά μή φοβάται τήν Αριστερόν. '0 λαός ΕδοκΓμασε καί 'έμαθε νά συνεργά
ζεται μέ τήν Αριστερόν. Ή Αριστερά Αποδείκτηκε Από τήν ζωή Απαραίτητη Ασπίδα 
τής δημοκρατίας. Τήν Αριστερά τήν φοβούνται όσοι φοβούνται καί όσοι μισούν 
τήν δημοκρατία, καί συνεργάζονται μαζί τής οσο: Αγαπούν την δημοκρατία, όσοι 
Αγαπούν τήν Ανεξαρτησία καί τήν Ακεραιότητα της Κύπρου καί θέλουν Αποτελεσ
ματικά νά εργασθούν καί νά ΑγανισθοΟν γι ά τήν υπεράσπιση της.

*0 λαός έμαθε τώρα νά φοβ'άτα! τήν σοβινιστικήν, Αντί κομμουν ι στι κή, φι λοϊμ- 
περιαλιστ;κήν δεξιάν, ’Από αυτήν, τήν φ;λοϊμπεριαλιστικήν, Αντίκομμουνιστικήν, 
σοβινιστικήν δεξιάν τής Κύπρου καί τής ’Ελλάδας Επήγασαν δλα τά πολιτικά λάθη 
καί δλα τα συν επακόλουθα δεινά του λαού μας.

Οί Εκτός τής ’Αριστερός Εθνικές Δημοκρατικές δυνάμεις στίς όποιες ή 
’Αριστερά προτείνει Εκλογικήν σύμπραξη ξέρουν πολύ καλά δτι ή Αριστερά ούτε 
δποβάλλε: ούτε ζητά νά Επ’βάλει όρους. Ούτε υποσκάπτει ούτε Επιχειρεί νά δπο— 
δουλώσει τά κμιματα ή τίς όργανό·.;e: ς πού συνεργάζονται μαζί της. ’Αντίθετα, τδ 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των προτάσεων τής ’Αριστερός είναι ή μετριοπάθεια, 
of Αποχωρήσεις καί οί παραχωρήσεις καί ή στάση μας Εκτιμιέται κι’Επαινείται 
Ακόμα κι’από τούς πιό Επιφυλακτικούς συνεργάτες καί φίλους μας.

□ ί Γ-τΘ-Οϊ τής Ενότητας καί τής σύμπραξης των λαϊκών Εθνικήν δημοκρατικήν 
δυνάμεων, προσπαθούν νά δημιουργήσουν μιάν νέαν λέξιν φόβητρον. "‘0 λαός 
έπαυσε νά φοβάται τά πολιτικά σκιάτρα πού στήνε; στον δρόμο του ή' δεξιά τού 
τόπου καί’ οί ξένες Εχθρικές I υπέρ ι αλι στι κές δυνάμεις. Ή Εκλογική σύμπραξη 
πού Επιδιώκουν ο· λαϊκές Εθνικές δημοκρατικές δυνάμεις, αν πραγματοποιηθή, 
θά στηριχθη πάνω στίς ύγ·ε7ς άρχέςίΕνός κοινού λαϊκού δημοκρατικού προγράμμα
τος πού τό θέλει κα’’ τό ζη ϊ ά ό λαό'ζ. Μέ την Εκλογική συνεργασία' καί σύμπραξή, 
ούτε ή Άρ·στερά θά Πριμοδοτήσει τήν Δημοκρατική Παράταξη, ούτε ή Δημοκρατική 
Παράταξη θά πρ;μοδοτήσει τήν ’Αριστερόν. Δέν είναι αύτός Α Επι 6ι ωκδμενος 
στόχος. Μέ τήν Εκλογική συνεργασία, Εάν πραγματοποiηθή, θά δοθή στόν λαό, 
στίς γνήσια δημοκρατ νές< γνήσια Εθνικές, γνήσιες πατριωτικές δυνάμεις του 
νά πριμοδοτήσουν τό δϊκό τους Αντί πραξικοπηματικό, Αντίϊμπεριαλιστικό, δημοκρα
τικό πρόγραμμαο Μέ τήν Εκλογική συνεργασία καί σύμπραξη, Εάν πραγματοποιηθή 
δχι μόνο δεν νοθεύιεα: Αλλα θεμελιώνεται ή λαϊκή θέληση.
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Συνάδελφοι,

"Ολα τα ζητήματα πού αμεσα ή ’έμμεσα σχετίζονται μέ τό πολιτικά μας πρό
βλημα αναπόφευκτα θά'Αποτελέσουν Αντικείμενο των προεκλογικών προγραμμάτων καί 
των προεκλογικών συζητήσεων όλων των κομμάτων καί όλων των Αργανόσεων πού 
θά Αναμιχθούν στίς έκλογές.

0! αποφάσεις τού ΟΗΕ ή αξία τους καί ή Αξιοποίηση τους. · *0 διεθνής 
παράγοντας, ή·διεθνής Αλληλεγγύη ή Αξία καί ή αξιοποίηση της. Ή λήθη 
καί ή κάθαρση, Of συνομιλίες σαν μέθοδος καί σάν·δΐαδ|κασία γΐά τήν 
λύση τού προβλήματος μας. *0 Μακροχρόνιος Αγώνας. Τά οIκονομικά προβλή
ματα πού έδημιούργησε τά πραξικόπημα καί ή Τουρκική εισβολή πού' Ακολούθησε 
μ'έ Ιδιαίτερη ’έμφαση τά προβλήματα των προσφύγων. Ή· έπαναδρασΤηρIοποίηση 
τής κυπρίακής ο!κονομίας καί ή δικαιότερη κατανομή των βαρών τής κυπρια
κής τραγωδίας. '

Μέ τά περισσότερα από τά ζητήματα αδτά ασχολήθηκαν ήδη άλλοι Αμιλητές ' · 
τής αριστερός. ’Εγώ σήμερα θ’Ασχοληθω μέ τό θέμα τής λήθης καί τής κάθαρσης. 
Είναι ενα σοβαρό θέμα. Συζητεΐται άπό καιρό μέσα σ’όλα τά στρώματα τού λαού 
καί είναι κι’αυτό στό κέντρο των προεκλογικών συζητήσεων.

Γίνεται μιά προσπάθεια νά παραποιηθή καί νά διαστρεβλωθή ή πολιτική τής 
Αριστερής όσον Αφορά τό σοβαρόν 'αύτό θέμα, καί νά διαστρεβλωθή καί 
παραποιηθή ή γενική λαϊκή απαίτηση.

Δεν είμαστε έναντίον τής πολιτικής λήθης. Ούτε Α λαός πού Απαιτεί κάθαρσίν 
έχει δποιανδήποτε διάθεση γιά Ανάξεση των πληγών τού παρελθόντος. Δέν Ισχυ
ριζόμαστε ότι έμεΐς εϊσηγηθήκαμε στόν Μακαριότατο τήν πολιτική τής λήθης 
καί τού κλάδου τής έλαίας. Είμαστε όμως Ανάμεσα στοάς πρώτους πού Αμέσως 
μετά τήν κατάρρευση τής 'Ελληνικής χούντας καί των έδω δργάνων της, Από τόν 
Αύγουστο τού 1974, έχει ροκροτήσαμε τήν πολιτικήν αδτήν καί πού έκάμαμε ότι 
ήταν δυνατόν για τήν έφαρμογή της, ' ’Αλλά ή έπιτυχία τής πολιτικής τής 
λήθης έξαρταται Από τήν καλή θέληση 'καί τήν πολίτικη τιμιότητα όλων πού σχε
τίζονται μέ τά γεγονότα τ'ων τελευταίων πέντε χρόνων. ’Απαιτείται ή πολιτική 
τιμιότης καί ή καλή θέληση έκείνων πού καλούνται Από τήν πολιτικήν τής λήθης 
νά ξεχύσουν καί νά συγχωρήσουν όλα όσα δπέφεραν, Αλλά ΑπαΐτεΤται καί ή καλή 
θέληση καί ή πολιτική τιμιότητα έκείνων πΰύ of ένέργειες τους, Α ρόλος τους1' 
μέσα στά τελευταία γεγονότα, ή δράση καί ή δραστηριότητα της πρόκειται μέ τήν 
πολιτικήν τής λήθης νά λησμονηθούν.

’Από τό 1970 καί μέχρι τόν’Ιούλιον τού 1974 τό νόμιμο κράτος αύτού τού 
τόπου ύφίστατο τές τρομοκρατι κές' καί παράνομες έπιθέσεις μιας μειοψηφίας' 
πολιτών,' Στίς 15 ’Ιουλίου αυτή ή μειοψηφία σέ συνεργασία μέ τήν έλληνική 
φασιστική χούντα έκτύπησε τό κράτος καί τό' δι έλυσε, καί ’έδωσε τήν Αφορμή 
πού έπερίμενε δ έχθρός για νά δ ι αμ ελύσΕΓ τήν χωρά μας. Τί Απέφερε καί τί 
Αποφέρει δ λαός έξ αιτίας των όσων αδτή ή μειοψηφία έσχεδίασε κι’έκτέλεσε 
είναι γνωστό.

Τό κράτος διακήρυξε ότι είναι έτοιμο καί πρόθυμο νά ξεχύσει καί τά πρίν 
Από τόν ’Ιούλιο καί τα κατά τόν·’Ιούλιον κτυπήματα. '0 Αρχηγός τού κράτους 
έξήγγει λε τήν πολιτική τήςλήθης. Καί Α λαός, καί μαζί βέβαια ή Αριστερά, 
έχειροκροτήσαμε τήν πρωτοβουλίαν τού ’Αρχιεπισκόπου.
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ΤΓ έκαμαν Κμως' Εκείνοι πού Εκτύπησαν τό κράτος; Έδέκτηκαν ή Εχλεύασαν 
τήν πολίτικη της λήθης; Παρέδωσε^ τά όπλα πού έκλεψαν'Από τό κράτος καί πού 
είναι τόσον Απαραίτητα γιά την αμυντική μας θωράκηση; ή συνεχίσουν νά τά 
κρατούν παρανδμως; Διέλυσαν τίς παράνομες τρομοκρατικές δμάδες, αυτές που 
Ανατίναζαν Αστυνομικούς σταθμούς καί κυβερνητικά κτίρια; ’Επαυσαν να βρί
ζουν τόν αρχηγό του κράτους; Εγκατέλειψαν την ιδέα τής δολοφονίας του;

Τά κράτος Επρόσφερε την λήθρ. Καί δ λαάς Επρόσφερε τήν λήθη, Αλλά Εκείνοι 
πρός τούς όποί’ους προσφέρθηκε τήν περί φρόνησαν. Καί αν σήμερα συζητίέΤται 
θέμα κάθαρσης δέν είναι γιατί Απάρχει δποιαδήποτε διάθεση γιά Ανάξεση πληγών 
τού παρελθόντος, ούτε δποιαδήποτε διάθεση Αντεκδικήσεων, Αλλά γιατί δ κίνδυνος 
τής Αναβίωσης τής τρομοκρατίας καί τής βίας είναι μεγάλος καί ούτε τό κράτος 
ούτε δ λαός μπορούν νά τόν Αγνοήσουν.

Στό ιδρυτικό Συνέδριο του Συναγερμού Ελέχθη Βτι "τό νόημα της πολιτικής 
τού κλάδου - Ελαίας δέν συνταυτίζεται μέ τήν συνθηματολόγησίν τής συλλογικής 
καθάρσεως»."

Ούτε ή Αριστερά, ούτε of άλλες Απεύθυνες δημοκρατικές δυνάμεις τού τόπου 
είσηγήθηκαν ή είσηγούνται στήν Κυβέρνηση■καί στόν Πρόεδρο Εκδικητικά μέτρα 
κάθαρσης καί μάλιστα συλλογικής κάθαρσης. Ούτε' ή Αριστερά ούτε of άλλες 
Απεύθυνες δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου είσηγήθησαν' η είσηγουνται μέτρα 
κάθαρσής πού νά στηρίζονται - όπως δπήρζεν δ Ισχυρισμός στό Συνέδρίον 
τού Συναγερμού - σέ μυστικές καί Αμφιβόλου ποιότητας πληροφορίες,

Στό προεκλογικό της πρόγραμμα, ή ’Αριστερά, ζήτα κάθαρσίν τής Εθνικής φρου
ράς καί τής Αστυνομίας, κάθαρση του κρατικου μηχανισμού, τής Εκπαΐ δευτι κής 
Απηρεσίας καί των ήμικρατικών Αργόν ι σι )2ν'.' Καί τό πρόγραμμα μας τονίζει οτι 
"θάλπομε τήν κάθαρση οχι σάν μέτρο Εκδίκησης Αλλά γιατί πιστεύουμε Κτι τό 
μέτρον αυτό θά Ενίσχυση σημαντικά τήν Ενότητα καί τήν δραστηριότητα των πατριω- 
τικαν δυνάμ εαν "<

Ή αριστερά δέν εΙσηγεΤται πολιτικήν εκδίκησης, Αλλά ή πολιτική τής μή 
έκδίκησης δέν πρέπει νά μεταβάλλεται σέ πολιτικήν Ανοχής των άμετανοήτων. 
"Οταν μιλούμε γιά κάθαρση δέν Εννοούμεν ύτι πρέπει νά ριχθοΟν στοάς δρόμους 
χιλιάδες, ούτε καν Εκατοντάδες δημόσιοι δπάλληλοι, Εκπαι δευτι κοί ή Αστυνομικοί. 
"Οταν μιλούμε γιά κάθαρση, EvvooOpfe’ Εκκαθάρισην Από τούς Αμετανόητους, 
Εκείνους που συνεχίζουν καί μετά τήν τραγωδίαν τού ’Ιουλίου να Απονομεΰουν 

καί νά ΑπασκαΓΤΟυν τό κράτος καί τήν Απηρεσίαν στήν δποίαν δουλεύουν ’Εκείνοι που 
συνεχίζουν Ακόμη καί σήμερα νά εξυμνούν τό πραξικόπημα Kt(f νά Αιπει λούν μέ ένα 
δεύτερον γυρον, Εκείνους πού συνεχίζουν νά βρίζουν Από τήν 'έδρα' τού δασκάλου -η 
τού καθηγητή τόν Πρόεδρο τού Κράτους. "Οταν μιλούμ'ε γιά κάθΡρση, Εννοούμεν Ε-' 
κείνους πού' βρίσκονται σέ Απεύθυνες θέσεις καί που ή παραμονή τους σ’αδτές Απο— 
τελεϊ ^πρόκληση καί γιά προϊσταμένους καί γιά Αφι σταμένους.

Αύτή ή κάθαρση, ύπως τήν θέλει δ λαός καί όχι όπως δημαγωγικά τήν παρα
ποιεί καί τήν■ διαστρεβ'λάνει δ Συναγερμός, σχετίζεται αμεσα μέ ένα άλλο 
σοβαρότατο θέμα, τής Αμυντικής θωράκησης τού τόπου.

Γιά τήν Αμυντική θωράκηση, είναι βέβαια; Απαραίτητα τά υλικά μέσα, 
’Αλλά δ' ανθρώπινος παράγοντας', καί κυρίως δ παράγοντας των στελεχών τής κρα
τικής μηχανής, των στελεχών τής' 'Εθνοφρουράς καί τής Αστυνομίας, είναι όχι 
λιγότερο σημαντικός. Τά στελέχη τής κρατικής μηχανής καίιτων σωμάτων Ασφα - 
λείας πρέπει νά είναι πιστά καί Αφοστωμένα καί Ανεξάρτητα Από τίς ιδεολογικές 
ή πολιτικές τους πεποιθήσεις νά είναι έτοιμα νά τΐιμήσουν τόν όρκο τους, νά 
Απερασπίσουν τό κράτος καί όχι νά τό Απονομεύσουν, ‘Υποκρίνονται όσοι
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μιλούν γιά τήν Αμυντική θωράκηση Τής Κάπρου’ καί Αδιαφορούν "αν έκεϊνοι στοάς 
Αποίους Ανατίθεται ή λειτουργία τής θωράκησης είναι 'έτοιμοι νά χτυπήσουν 
καί νά καταστρέφουν τδ κράτος.

Συνάδελφοι,

'Η σύσκεψη αυτή των στελεχαν της ΠΕΟ έγινε για νά έκτιμηθή ή δουλειά 
μας στδν τομέα του Παγκυπρίου έρανου τής ’Ομοσπονδίας μας γιά τδ 1976.

Ή πραγματοποίηση tSv στόχον τοΟ έράνου μας, αποτελεί μέσα στ’Γς συνθήκες 
πού έχουμε νίκη του κινήματος μας, νί’Κη τον στελεχών’ μας πού μέ τήν 
Αφοσίωμένη δουλειά τους ουνέτειναν στήν κάλυψη καί τήν Απερκάλυψη τον 
στόχων.

Τάρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο στόχο, Τόν στόχο των έκλογων, 
Αδτδς είναι ένας πολύ σημαντικότερος στόχος. Καί δέν είναι μόνον δικός μας, 
τής ΠΕΟ. Είναι 'τδχος του λαού. ’ΕμεΤς, τδ στελέχη τής έργατικής τάξης 
ε’ίμαστε μιά Αποφασιστική κινητήρια δύναμη που μέ τήν συμμετοχή ■ μας θά 
βοηθήσουμε τδν λαό μας νά πραγματοποιήσει τδν πολιτικά στόχο των έκλογκν. 
Νδ βοηθήσουμε τδν λαό ν’Αποκτήσει μιά θουλή πού νά έκφρδζει γνήσια τδ 
δημοκρατικά, Αντίπραζίκοπηματικά Αντί Υμπερι αλίστι κά αίσθήματα του.

Αύτό είναι τάρα τδ κύριο καθήκο πού μπαίνει μπροστά μας.

* ■;!- * # -«· * *
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