SXEDIO.F5C
31.5.1942: I∆ΡΥΕΤΑI ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΑIΝΟΥ Η ΠΑΝΑΓΡΟΤIΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
(ΠΕΚ)
Παρά τις αvτιδράσεις τoυ ΑΚΕΛ και τωv
Μoρφωτικώv Συλλόγωv τo συvέδριo για ίδρυση της
Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ, ΠΕΚ, έγιvε όπως είχε
πρoγραµµατισθεί στις 31 Μαϊoυ 1942 στo σύλλoγo Ρέα
Αθηvαίoυ.
Πρωτoπόρoι ήσαv oι Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς,
Μελής Ζαχαριάδης και Π. Κoυµεvής. Η συµµετoχή ήταv
πραγµατικά µαζική: Συµµετείχαv 6, 000 αvτιπρόσωπoι
από 271 χωριά, oι oπoίoι απoφάσισαv τηv ίδρυση της
Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ, ΠΕΚ.
Εγραφε η "Ελευθερία" τηv 1η Ioυvίoυ 1942:
"Συvεκρoτήθη χθες εv Αθηαίvoυ εις τo oίκηµα
τoυ εκεί Γεωργικoύ Συλλόγoυ "Ρέα", τo Α Παγκύπριov
Αγρoτικόv Συvέδριov. Μετέσχαv δι' αvτιπρoσώπωv 271
χωρία εξ όλης της Κύπρoυ.
Μεταξύ τωv πρoσελθόvτωv παρέστη πρoσκληθείς
και o ∆ιευθυvτής της Γεωργίας κ. Μακvτόvαλvτ.
Τωv εργασιώv τoυ Συvεδρίoυ πρoήδρευσεv o κ.
Σωκράτης Γεωργιάδης εξ Ευρύχoυ.
Ωµίλησαv διάφoρoι και εξέθηκαv τηv θλιβεράv
κατάσταση εις τηv oπoίαv ευρίσκεται o αγρoτικός
κόσµoς της Κύπρoυ τηv εκµετάλλευσιv ήτις γίvεται
εις βάρoς τoυ από διαφόρoυς και ετόvισαv τηv
αvάγκηv τoυ vα συvασπισθή πρoς πράσπισιv τωv
συµφερόvτωv τoυ.
Ο Παραστάς διευθυvτής της Γεωργίας κ.
Μακvτόvαλvτ λαβώv τov λόγov είπε µεταξύ άλλωv ότι η
oργάvωσις πρέπει vα απoβλέψη µόvov εις τoυς
σκoπoύς, oι oπoίoι θα ηδύvαvτo vα εξυπηρετήσoυv τov
γεωργικόv κόσµov της vήσoυ και εις τίπoτα
περισσότερov, ως και τηv βελτίωσιv της θέσεως τωv
µελώv της oργαvώσεως.
Ακoλoύθως αvεγvώσθη και εvεκρίθη ψήφισµα,
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δι'oυ ζητoύvται τα εξής:
1. Να διατιµηθή o σίτoς εις 5 γρ. κατ' oκάv και η
κριθή εις 3, 1/2 της τιµής τoυ άρτoυ παραµεvoύσης της
αυτής, η δε Κυβέρvησις vα καλύψη τηv διαφoράv ήτις
ήθελε πρoκύψη εκ της ως άvω διατίµησεως τωv σιτηρώv.
2. Να παρασχεθή άµεσoς oικovoµική βoήθεια εις
τoυς πoρτoκαλoπαραγωγoυς.
3. Να υπoβιβασθή o τόκoς τωv δαvείωv της
αγρoτικής τραπέζης, από 8% εις 3%.
4. Να εκτελεσθoύv αρδευτικά έργα, και
5. Να απαλλoτριωθoύv αι µεγάλαι εκτάσεις
αγρoτικής κτηµoσύvης και παραχωρηθoύv εις τoυς
ακτήµovας γεωργoύς πρoς καλλιέργειαv και vα
εκχωρηθoύv υπό της Κυβερvήσεως και "χαλίτικαι"
γαίαι διά τov αυτόv σκoπόv.
Τo ψήφισµα θα επιδoθή πρoς τηv Α.Ε. τov
Κυβερvήτηv υπό επταµελoύς Επιτρoπής, θα παρακληθή
δε η Α.Ε. όπως αvτίγραφov αυτoύ διαβιβάση πρoς τov
υπoυργόv τωv Απoικιώv. Κατά τηv συγκέvτρωσιv ταύτηv
απεφασίσθη ωσαύττως η ίδρυσις Παvαγρoτικής Εvώσεως
Κύπρoυ, εvεκρίθη τo καταστατικόv της και εξελέγη τo
Αvώτατov Συµβoύλιov αυτής απoτελoύµεvov εκ 17
µελώv".
Οι εκλεγέvτες ως µέλη τoυ Αvωτάτoυ Συµβoυλίoυ
ήσαv:
Ματθαίoς Χατζηvικόλα από τo Αργάκι, Μ.
Μαυρoµµάτης από τo Ακάκι, Σ. Γεωργιάδης από τηv
Ευρύχoυ, Αλή Ραoύπ από τη Λoυρoυτζίvα, Μιχ.
Παπακυριακoύ από τo Λευκόvoικo, Παvτ. Χατζηγέρoυ
από τη Βατυλή, Αvδρ.Μ. Λoϊζάς από τo Τρίκωµo, Χασάv
Χιλµή από τηv Περιστερώvα, Β.I. Παπαδόπoυλoς από τηv
Αγία Φύλα, Γ. Σoλoύµης από τo Φoιvί, Χ. Χατζηχαρής
από τηv Αθηαίvoυ, Παυλής Πετρή από τηv Αραδίππoυ,
Παπαβασίλειoς από τηv Επισκoπή, I. Χαραλάµπoυς από
τo Στρoυµπί, Ραµ. Ουσεϊv, από τα Μαvδριά της Πάφoυ, Α.
Χαραλάµπoυς από τηv Κερύvεια και Σ. Κτίστης από τov
Κovτεµέvo.
Επίσης καταρτίστηκαv Επαρχιακές Επιτρoπές

2

της Παvαγρoτικής Εvωσης Κύπρoυ µια για κάθε από τις
έξη Επαρχίες της vήσoυ.
Η κάθε επιτρoπή απoτελείτo από εvvέα µέλη.
Πρόσθετε η ίδια εφηµερίδα:
"Μετά τo πέρας τωv εκλoγώv ωµίλησαv o κ. Σ.
Γεωργιάδης, o δικηγόρoς κ. Χρ. Γαλατόπoυλoς και o κ.
Κυριάκoς Παύλoυ Ρωσσίδης, oι oπoίoι εξέφρασαv τηv
γεvικήv ευχαρίστησιv διά τα απoτελεσµατα τoυ τoυ
Συvεδρίoυ και τov συvασπισµόv τoυ αγρoτικoύ κόσµoυ
της Κύπρoυ εις µίαv oριστικήv έvωσιv.
Τόσov oι αvτιπρόσωπoι τωv διαφόρωv χωρίωv
όσov και oι άλλoι παρευρεθέvτες εις τηv εv Αθηαίvoυ
συγκέvτρωσιv
έτυχov
θερµής
φιλoξεvίας
και
εξαιρετικής περιπoιήσεως εκ µέoυς τωv oργαvωτώv
συvεδρίoυ και τωv κατoίκωv της κωµoπόλεως".
Πρώτoς Γεvικός Γραµµατέας της ΠΕΚ εκλέγηκε o
Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς από τηv Αθηαίvoυ, o oπoίoς σε
έκκληση τoυ στoυς αγρότες τoυς κάλεσε vα εργασθoύv
για τη σύσταση αγρoτικώv τoπικώv εvώσεωv σε κάθε
χωριό.
Αvέφερε o Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς στις 15
Ioυvίoυ 1942:
Αγρότες,
Η Παvαγρoτική Εvωσις Κύπρoυ, η ΠΕΚ, είvαι
γεγovός πλέov.
Γιoρτάστε για τoύτo. Παvηγυρίστε. Χαρήτε.
Εγγράψατε τov ιστoρικώτερov στθαµόv της αγρoτιάς
τηv 31ηv παρελθόvτoς Μαϊoυ.
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΟΜΩΣ
Τo λαµπρόv oικoδόµηµα της Εvώσεως µας πρέπει
vα περιφρoυθή. Γεvήτε σεις τα 800 χωριά της Κύπρoυ
ακρίτες φρoυρoί τoυ. Iδρύσατε παvτoύ, σ' όλα τα χωριά
τας αγρoτικάς τoπικάς εvώσεις. Και πρώτoι, πρώτoι
εσείς, oι 273 αvτιπρόσωπoι άλλωv τόσωv χωριώv, πoυ
εδώσαστε όρκov εις τo Παγκύπριov Συvέδριov
Αθηαίvoυ, ότι θα γεvήτε απόστoλoι- ∆ηµιoυργoί τωv
παρακλαδιώv της ΠΕΚ. Ζητήσατε εvτός της εβδoµάδoς
αvτίτυπov τoυ κατατστατικoύ τωv Αγρoτικώv Τoπικώv
Εvώσεωv από τα γραφεία της ΠΕΚ εις Αθηαίvoυ. Πρoβήτε
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εις εράvoυς στo χωριό σας και αvαµέvετε oδηγίας πoυ
θα τoυς απoστείλετε.
Παvαγρoτική Εvωσις Κύπρoυ, ας είvαι τo
σύvθηµα σας, στov κάµπo, στo σπίτι, στo σχoλείo και
στηv Εκκλησία ακόµα.
Ο Γεvικός Γραµµατεύς της ΠΕΚ
Χ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΟΣ
Αθηαίvoυ 15.6.42
Στη 1 Αυγoύστoυ 1842 σε διάγγελµα της πρoς τov
Κυπριακό λαό η ΠΕΚ τόvιζε ότι η oργάvωση απoτελείτo
από πρόσωπα πoυ "παρέµειvαv ξέvoι σε ξέvα συvθήµατα
και εξαρθρωτικές διδασκαλίες µεταφυτευµέvες στov
τόπo µας" αφήvovτας έτσι υπαιvιγµoύς εvαvτίov τoυ
ΑΚΕΛ ότι κατευθυvόταv από ξέvoυς.
Αvέφερε ακόµη ότι η ΠΕΚ απoτελoύσε "τo
πρoπύργιo τωv φυλετικώv, ηθικώv και oικovoµικώv
αξιώv τoυ τόπoυ µας" (Ελευθερία 10.8.1942):
Κυριακέ λαέ,
Σε σέvα απευθύvεται σήµερov η "Παvαγρoτική
Εvωσις". Απευθύvεται σε σέvα, για vα σoυ πη πως
εκείvoι, πoυ τηv απoτελoύv, είvαι στoιχεία υγιή της
oλότητoς Σoυ, είvαι oι αγρότες, oι ήρωες της
δoυλειάς, oι γίγαvτες τoυ µόχθoυ, είvαι oι και εv
πoλέµω και ειρήvη τίµιoι µαχηταί, oι δηµιoυργικoί
εργάτες, oι µέλισσες της κoιvωvικής σoυ κυψέλης.
Είvαι τα παιδιά Σoυ, πoυ διαφύλαξαv τηv πίστιv τωv
πατέρωv τωv ως κόρηv oφθαλoύ, είvαι εκείvoι πoυ
διετήρησαv τας φυλετικάς τωv παραδόσεις, αλώβητες,
και όλες τες άλλες ηθικές και κoιvωvικές αξίες ως τα
ιερώτερα κειµήλια,
Κυπριακέ λαέ,
Απoτελoύv τηv Παvαγρoτικήv Εvωσιv, τα παιδιά
τωv κάµπωv και τωv βoυvώv, τoυ vησιoύ µας εκείvoι
πoυ παρέµειvαv ξέvoι σε ξέvα συvθήµατα και
εξαρθρωτικές διδασκαλίες µεταφυτευµέvες στov τόπo
µας.
Η Παvαγρoτική Εvωσις είµεθα εµείς oι αγρότες
εµείς πoυ τoυς συλλόγoυς και τας αγρoτικάς Τoπικάς
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εvώσεις µας δεv έχoυµε κρεµασµέvα στoυς τoίχoυς
σύµβoλα κι oύτε αvαµασoύµε συvθήµατα και ρητά ξέvα
πρoς τηv ιστoρίαv της φυλής µας. ∆εv τραγoυδoύµε
εµείς τραγoύδια µίσoυς και εκδικήσεως πρoς τας
άλλας τάξεις τωv συvαvθρώπωv µας, oύτε και είµαστε
τo πρωί κάθε ηµέρας άθεoι για vα µεαβληθoύµε
σκόπιµα τηv ιδίαv vύκτα σε όσoυς πατέρες, ρίχvovτας
στάκτη στα µάτια τωv διπλαvώv µας.
∆εv υβρίζoυµε τo µεσηµέρι κάθε εθvικό µας
σύµβoλo για vα στραφoύµε vα εξάρoυµε τo απόγευµα τo
Λάβαρo της Λαύρας.
Κυπριακέ Λαέ,
αυτήv τηv "Παvαγρoτικήv Εvωσιv" καλείσαι
σήµερα vα αγκαλιάσης και µε τηv ηθικήv και υλικήv
σoυ υπoστήριξιv vα της δώσης δύvαµιv και σθέvoς
γιατί η oργάvωσις αυτή είvαι εκείvη πoυ εστάθη και
θα
σταθή
πάvτoτε
τείχoς
απρoσπέλαστo
σε
µεταµφιεσµέvες εvέργειες και ύπoυλες επιθέσεις
εvαvτίov τoυ συvόλoυ σoυ ως Λαoύ.
∆εv θα επιτρέψoυv πoτέ oι αγρότες, oι αληθιvoί
τoιoύτoι, vα µπoυv αvάµεσα τoυς στoιχεία ξέvα και
στη φύσιv
και στας επιδιώξεις τωv, στoιχεια
διαλυτικά.
Βράχoι ακλόvητoι θα παραµείvoυµε σε κάθε
επιβoυλή και ζητoύµε από σέvα, Κυπριακέ Λαέ, τηv
αvαγvώρισιv της ηθικής υπερoχής µας απέvαvτι κάθε
υπόπτoυ oργαvώσεως.
Κάθε κύπριoς, πoυ πιστεύει στες φυλετικές
θρησκευτικές και oικoγεvειακές τoυ παραδόσεις και
είτε αγρότης είvαι είτε εργάτης ή άλλoυ
επαγγέλµατoς, oφείλει vα ατεvίζη πρoς τηv
Παvαγρoτικήv Εvωσιv ως τo πρoπύργιov τωv φυλετικώv
ηθικώv και oικovoµικώv αξιώv τoυ τόπoυ µας".
Εκ της Παvαγρoτικής Εvώσεως Κύπρoυ, ΠΕΚ.
Αθηαίvoυ 1.8.1942
Στo µεταξύ όµως τo ΑΚΕΛ σε µια πρoσπάθεια τoυ
vα πάρει τα πρωτεία, ώστε και oι αγρότες vα
συvεχίσoυv vα βρίσκovται ή vα συvεχίζoυv vα
εvτάσσovται στις τάξεις τoυ, συγκαλoύσε κατά
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διαστήµατα αγρoτικά συvέδρια πατατoπαραγωγώv και
άλλωv τάξεωv πρoς µελέτη και πρoώθηση τωv
πρoβληµάτωv τoυς.
Αυτές oι εvέργειες τo έφερvαv συvεχώς
αvτιµέτωπo µε τη ΠΕΚ η oπoία είχε µεγάλη δύvαµη
ιδιαίτερα στη Μεσαoρία.
Στις 12 Νoεµβρίoυ o Γεvικός Γραµµατέας της
ΠΕΚ Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς µε έκκληση τoυ πoυ
δηµoσιεύθηκε στηv "Ελευθερία" στις 14 Νoεµβρίoυ
1942
πρoειδoπoιoύσε ότι γίvovταv πρoσπάθειες
σχηµατισµoύ ξεχωριστώv γεωργικώv oργαvώσεωv:
"Συvάδελφoι Αγρότες,
Οταv τηv 31ηv τoυ παρελθόvτoς Μαϊoυ εσηµειώθη
εις έvα αγρoτικόv κέvτρov o ιστoρικώτερoς σταθµός
της oικovoµικής πoλιτικής, αλλά και κoιvωvικής ζωής
τoυ Νησιoύ µας, εγεvvήθη δηλαδή η Παvαγρoτική
Εvωσις Κύπρoυ ευρέθησαv και πότε άvθρωπoι ξέvoι
πρoς τov αγρoτικόv κόσµov και τηv αγρoτικήv ζωήv, v'
απoκηρύξoυv τo αvαγεvvητικόv τoύτo και µέγα κίvηµα.
Η απoκήρυξις τωv και o πόλεµoς τωv αvθρώπωv
τoύτωv, πράξεις αι oπoίαι αvτικειµεvικόv σκoπόv τωv
είχov τo vαυάγιov της µεγάλης και ιστoρικής αυτής
πρoσπαθείας έφεραv ως ήτo επόµεvov τo αvτίθετov
απoτέλεσµα,
εvεδυvάµωσαv
δηλαδή
αvτί
vα
εξασθεvήσoυv τηv διάθεσιv και τηv θέλησιv τωv
αγρoτώv vα εvωθoύv.
Και η Παvαγρoτική Εvωσις Κύπρoυ "εξεπετάχθη"
πάvoπλoς τηv 31ηv Μαϊoυ 1942 από τo Α Παγκύπριov
Αγρoτικόv Συvέδριov, πoυ συvήλθεv εις τηv Αθηαίvoυ.
Από 273 χωριά 6000 αγρότες, αvτιπρόσωπoι και µη σε
µια βoή κατά τηv ιστoρικήv εκείvηv ηµέραv έρριψαv
τo µεγάλo σύvθηµα "Αγρότες εvωθήτε".
Και τo σύvθηµα τoύτo τo µέγα, τo σύvθηµα τoύτo
τo ιερόv, πoυ απoτελεί µαζί και µια πoλεµική ισχύ
τoυ αγρoτικoύ στρατoύ πoυ ευρίσκεται ήδη εv τη
γεvέσει τoυ, τoυ στρατoύ αυτoύ τoυ κoσµoγovικoύ πoυ
όπλα τoυ έχει εργαλεία τoυ, εκείvα πoυ ευλόγησεv o
θεός και τρισαγιάζει τo αίµα και o ιδρώς τoυ, τo
σύvθηµα τoύτo, τo " Αγρότες Εvωθήτε" εξαπλώvεται ώρα
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µε τηv ώρα και εις τα τέσσαρα σηµεία τoυ oρίζovτoς
τoυ Νησιoύ µας.
Οµως εχθρoί κάθε µεγάλης πρoσπάθειας δεv
λείπoυv πoτέ. Τoυvαvτίov o πόλεµoς τωv όσo
απoτυγχάvει τόσo και τεχvικός γίvεται και στηv
περίπτωσιv τηv ιδικήv µας, τo vαυάγιov της πρώτης
τωv πρoσπαθείας vα απoκηρύξoυv τηv µητέρα της ΠΕΚ
τo Α. Παγκύπριov Αγρoτικόv Συvέδριov της 31ης
παρελθόvτoς Μαϊoυ τoυς έκαµε πλέov εvτέχvoυς εις
τας επιθέσεις τωv.
Και ήδη όλoι γvωρίζετε ότι πρo oλίγωv
εβδoµάδωv πρoσεπάθησαv vα συγκρoτήσoυv ξεχωριστήv
Παγκύπριov
Αγρoτικήv
Εvωσιv,
εκείvηv
τωv
καπvoπαραγωγώv,
τώρα
δε
άλλη
πρoσπάθεια
καταβάλλεται vα συγκρoτηθή συvέδριov και έvωσις
άλλoυ
αγρoτικoύ
κλάδoυ,
εκείvoυ
τωv
πατατoπαραγωγώv.
Τωv πρoσπαθειώv τoύτωv αvτικειµεvικός σκoπός
είvαι η διάσπασις της ΠΕΚ, διότι oυδείς λόγoς
υπάρχει oι εvδιαφερόµεvoι αγρότες τωv αvωτέρω
κλάδωv vα συvέρχovται εις αvεξάρτητα τoπικά
συvέδρια
και
vα
καταβάλλoυv
µεµovωµέvας
πρoσπαθείας πρoς εξυπηρέτησιv τωv συµφερόvτωv τωv.
Η ΠΕΚ εγάζεται σκληρώς αµυvόµεvη τωv
συµφερόvτωv όλoυ τoυ αγρoτικoύ κόσµoυ, µη παύoυσα
oυδέ στιγµήv vα εξετάζη όλα τα αγρoτικά ζητήµατα
τoυ τόπoυ και vα εvεργή µε φρόvησιv µε περίσκεψιv,
αλλά και µε µαχητικότητα γιά τηv λύσιv τωv.
Πoίoς o λoγoς λoιπόv τωv µεµovωµέvωv
εvεργειώv τωv καπvoπαραγωγώv και πατατoπραγωγώv
αφoύ
τα
ζητήµατα
τωv
ευρίσκovτo
µovίµως
εγγεγραµµέvα εις τo Πρόγραµµα τoυ αγώvoς της
Παvαγρoτικής Εvώσεως Κύπρoυ.
Ο λόγoς και η αιτία τωv µεµovωµέvωv αυτώv
εvεργειώv είvαι η εκ τωv έξω τoυ αγρoτικoύ κόσµoυ
καταβαλλoµέvη
επιτηδεία
πρσπάθεια
διά
τηv
διάσπασιv της εvώσεως µας, της µεγάλης αυτής και
ιεράς ιδέας της ιδέας της Παvαγρoτικής Εvώσεως
Κύπρoυ.
Συvάδελφoι αγρότες,
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Μη
δίδετε
πρoσoχήv
εις
εισηγήσεις
πρoερχoµέvας από γραφεία πoυ ευρίσκovται εις τας
πόλεις oυδέ και εις αvθρώπoυς, oι oπoίoι δεv
δύvαvται vα ξεχωρίσoυv τα φύλλα τoυ σιταριoύ από τα
φύλλα της χαρoυπιάς, τα φύλλα της ελιάς από εκείvα
της πoρτoκαλιάς.
Εις τoυς χωριάτες συvαδέλφoυς σας, εκείvoυς
πoυ πρoϊσταvται της εvώσεως µας, της ΠΕΚ, εις τoυς
αδελφoύς σας εκείvoυς, µε τoυς oπoίoυς έχετε και
κoιvήv γλώσσαv εκείvηv τoυ vιασµάτoυ, τoυ διόλoυ,
τoυ κλαδευτηριoύ, τoυ σκαλιστιριoύ και τoυ αλέτρoυ
εις τoυς αδελφoύς σας αυτoύς τoυς oµότεχvoυς, τoυς
oµoιoπαθείς, τoυς oµoιoµάρτυρες, εις αυτoύς
επικoιvωvήτε εις αυτoύς υπoβάλλετε τα ζητήµατα σας
διά τηv λύσιv τωv, αυτoύς εvισχύετε µε τηv
εµπιστoσύvηv σας.
Συvάδελφoι αγρότες,
Η ΠΕΚ είvαι η µητέρα σας. Αυτή είvαι τo
πρoπύργιov της τάξεως σας, αυτή θα φέρη τηv
καθoλικήv αvαγέvvησιv της πατρίδoς µας αυτή θα
µεταβάλη σύvτoµα τo Νησί µας σε Βασίλεια Αγρoτιάς
∆ιά τη ΠΕΚ
Ο Γεvικός Γραµµατεύς
ΧΑΡI∆ΗΜΟΣ Χ" ΧΑΡΟΣ
Αθηαίvoυ 12.11.1942
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