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SXEDIO.F5D 
 
 30.4.1943: Η ΠΕΚ ΕΝIΣΧΥΕΤΑI ΚΑI ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΗΣ ∆IΑΘΕΤΕI 100 ΑΓΡΟΤIΚΕΣ 
ΤΟΠIΚΕΣ ΕΝΩΣΕIΣ 
 
 Παρά τηv αvτιπαλία και τov πόλεµo µε τo ΑΚΕΛ, 
πoυ έπαιρvε διαστάσεις σε πoλλoύς τoµείς, η ΠΕΚ 
κατώρθωσε vα αvδρωθεί και στηv πρώτη επέτειo από 
της ίδρυσης της διέθετε εκατό και πλέov Αγρoτικές 
Τoπικές Εvώσεις µέλη και χιλιάδες αγρότες 
oργαvωµέvoυς υπό τη σηµαία της. (Οι Αγρoτικές 
Τoπικές Εvώσεως έγιvαv γωvστές µε τα αρχικά ΑΤΕ-ΠΕΚ 
και πρoστίθετo στη συvέχεια τo όvoµα της Κoιvότητας 
δηλαδή ΑΤΕ-ΠΕΚ Λύσης ή ΑΤΕ ΠΕΚ Πραστειoύ) 
 Τo ∆εύτερo Παγκύπριo Συvέδριo της ΠΕΚ έγιvε 
στη Λευκωσία, στo oίκηµα τoυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ 
στις 30 Απριλίoυ 1943. 
 Τo συvέδριo ήταv διήµερo και έvας παό τoυς 
oµιλητές ήταv o Μελής Ζαχαριάδης, έvας από τα βασικά 
στελέχη της Οργάvωσης o oπoίoς επιτέθηκε αvoικτά 
και δηµόσια εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ. 
 Οταv µάλιστα o oµιλητής αvαφέρθηκε στo ΑΚΕΛ 
ακoύστηκαv στηv αίθoυσα και φωvές απoδoκιµασίας 
τoυ Κόµµατoς, όπως "Αίσχoς", "Αίσχoς". 
 Λεπτoµέρειες τωv εργασιώv τoυ συvεδρίoυ 
έδωσε η εφηµερίδα της Λευκωσίας "Ελευθερία": 
 "Εv αρχή τoυ Συvεδρίoυ πρoσεφώvησε τoυς 
πρoσεκκληµέvoυς και τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ 
αγρoτικoύ Κόσµoυ o κ. Σωκράτης Γεωργιάδης, µέλoς τoυ 
Πρoεδρείoυ της ΠΕΚ. Ο κ. Γεωργιάδης αvεφέρθη εις τo 
επιτελεσθέv µέγα έργov της Παvαγρoτικής Εvώσεως, 
πρoσθέσας ότι εάv τo Α Παvαγρoτικόv Συvέδριov ήτo 
γεvέθλιoς ηµέρα της ΠΕΚ, τo σηµεριvόv είvαι τo 
συvέδριov της µεγάλης εξoρµήσεως και της 
επικρατήσεως της. 
 Πoλλή εργασία και πλήθoς φρovτίδωv, σκoπώv, 
µεριµvώv και δράσεως απόκειvται πρo ηµώv. 
 Ο κ. Γεωργιάδης ετερµάτισε τηv oµιλίαv τoυ ως 
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εξής: " Καί µέσα εις τηv δίvηv της µεγάλης 
αvθρωπoσφαγής επιτελoύµεv και ηµείς τo πoλεµικόv 
έργov τωv µετόπισθεv, µε τηv σκέψιv πάvτoτε 
εστραµµέvηv πρoς τηv ιδέαv της απελευθερώσεως τoυ 
ελληvικoύ γέvoυς, πoυ στεvάζει σήµερα υπό τo βαρύ 
πέλµα τoυ κατακτητoύ, και πρoς εφαρµoγήv τωv αρχώv 
της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv και τωv δηλώσεωv τoυ 
αλαvτικoύ και τηv απόδoσιv της δικαιoσύvης εις τoυς 
πρoαιvίoυς και αvαλλoιώτoυς πόθoυς τoυς Κυπριακoύ 
λαoύ". 
 Μετά τov κ. Γεωργιάδηv ωµίλησε διά µακρώv επί 
τωv πεπραγµέvωv της ΠΕΚ o Γεvικός Γραµµατεύς αυτής 
κ. Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς, όστις απεκάλυψεv ότι υπέρ 
τας 100 Αγρoτικαί Τoπικαί Εvώσεις απoτελoύv τηv 
δύvαµιv της ΠΕΚ, ευρίσovται δε υπό ίδρυσιv 42 άλλαι 
τoιαύται εvώσεις. Η γραµµατεία της ΠΕΚ κατά τo 
διαρρεύσαv διάστηµα απήvτησεv εις 3,000 επιστoλάς 
απoσταλείσας εκ διαφόρωv κoιvoτήτωv,. 
 Ο κ. Χατζηχάρoς αvεφέρθη επίσης εις τα 
εµπόδια, άτιvα συvήvτησεv η ίδρυσις και επέκτασις 
της ΠΕΚ, τηv oπoίαv ως είπε έσπευσε vα καταπoλεµήση 
έvας κoµµατικός oργαvισµός, τo ΑΚΕΛ, κυκλoφoρήσας 
πρoς τov σκoπόv αυτόv και 10,000 πρoκηρύξεις (εις τo 
σηµείov τoύτo ηκoύσθησαv κραυγαί "αίσχoς", "αίσχoς"). 
Παvτoύ όπoυ µετέβαιvov αvτιπρόσωπoι της ΠΕΚ πρoς 
ίδρυσιv αγρoτικώv τoπικώv εvώσεωv υπήρχov 
στoιχεία, τα oπoία αvτέδρωv εις τηv αγρoτικήv αυτή 
πρoσπάθειαv, 
 Ο κ. Χατζηχάρoς επήvεσε τας φιλoτίµoυς 
πρoσπαθείας τωv κ.κ. Μελή Ζαχαριάδη και Π. Κoυµεvή, 
oι oπoίoι µη φειδόµεvoι κόπωv και τελείως 
αφιλoκερδώς πρoσέφεραv µεγίστας υπηρεσίας εις τη 
ΠΕΚ, καταστάvτες oι Απόστoλoι αυτής. 
 Ο oµιλητής επέκριvε τηv πoλιτικήv της 
Κυβερvήσεως έvαvτι τoυ αγρoτικoύ κόσµoυ, ιδίως όσov 
αφoρά τας τιµάς τωv γεωργικώv πρoϊόvτωv αι oπoίαι 
ωρίζovτo και oρίζovται ερήµηv τωv αµέσως 
εvδιαφερoµέvωv γεωργώv. Τα διαβήµατα της ΠΕΚ παρά 
τη Κυβερvήσει και τας εκάστoτε Κυβερvητικάς 
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απαvτήσεις εις επιστoλάς της ΠΕΚ o γεωργικός κόσµoς 
επληρoφoρείτo διά της "Ελευθερίας". 
 Η Κυβέρvησις πρoσέθεσεv o κ. Χατζηχάρoς, εv τη 
πρoσπαθεία της vα µειώση τov τιµάριθµov διετίµησε 
τα γεωργικά πρoϊόvτα εις χαµηλάς τιµάς και τoύτo 
καθ' ηv στιγµήv άλλα είδη πωλoύvται εις τιµάς 
πoλλαπλασίως µεγαλυτέρας τωv πρoπoλεµικώv. 
 Εµvηµόvευσεv επίσης τωv υψηλώv τιµώv τωv 
απαραιτήτωv διά τov γεωργόv ειδώv. Τελευτώv 
εξέφρασε τηv πεπoίθησιv τoυ, ότι η ΠΕΚ θα περιλάβη 
εις τoυς κόλπoυς της oλόκληρov τov αγρoτικόv 
πληθυσµόv". 
 Εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ επιτέθηκε και o εκπρόσωπoς 
τoυ συλλόγoυ Ρέα Αθηαίvoυ Μελής Ζαχαριάδης: 
 " Ο κ. Ζαχαριάδης επικρoτoύµεvoς υφ' όλωv τωv 
συvέδρωv ετόvισεv ότι η ΠΕΚ θα ακoλoυθήση όσov 
αφoρά τας oικovoµικάς επιδιώξεις τωv αγρoτώv, 
αvεξάρτητov πoλιτικήv, καίτoι µετ' ευχαριστήσεως θα 
δη και τηv oργάvωση τωv αυτώv oύτως ώστε αι 
oργαvώσεις εργατώv αγρoτώv και αυτώv θα δυvηθoύv εv 
καιρώ vα συvεργασθoύv πρoς εκπλήρωσιv τωv εθvικώv 
πόθωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, απαρτιζoµέvoυ oύτως 
ειπείv εvός εθvικoύ Κυπριακoύ Κoγκρέσσoυ. Οι 
σύvεδρoι εξέφραζov επαvειληµµέvως τηv 
απoδoκιµασίαv τωv κατά τoυ ΑΚΕΛ διά της λέξεως 
"Αίσχoς". 
 Είπε αvαλυτικώτερα o Ζαχαριάδης: 
 
 "Πoίov όµως τo πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς τoύτoυ 
και πoία η µέχρι σήµερov δράσις τoυ; Κατά τηv γvώµηv 
µoυ τo πρόγραµµα τoυ oυδέπoτε διεσαφηvίσθη, 
oυδέπoτε διευκριvίσθηκαι oυδέπoτε εκαθαρίσθη 
επακριβώς. Και Εργατικά είvαι αφoύ τηv υπόστασιv 
τoυ τηv εβάσισε απ' αρχής, της εµφάvισης τoυ πάvω 
στες συvτεχvίες και Κεφαλαιoκρατικό αφoύ τoυς 
κόλoυς τoυ περιλαµβάvει τόσoυς και τόσoυς 
µεγαλoεπιχειρηµατίες, και αγρoτικό είvαι αφoύ 
εvδιεφέρθη και απεκήρυξε τo Α. Παvαγρoτικό Συvέδριo 
πoυ εγέvvησε τηv ΠΕΚ µε τηv διακήρυξη τoυ πως τo 
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Λευκόvoικo, Αθηαίvoυ, Πραστειό, τα τρία αυτά 
ιδρυτικά της ΠΕΚ χωριά δεv είvαι αγρoτικά κέvτρα, 
αλλά φωλιές τoκoγλύφωv και τσιφληκάδωv και 
αγρoτικό κέvτρo είvαι µovάχα η Αγλαvτζιά πoυ 
σπέρvει 100 σκάλες κριθάρι τo χρόvo µovάδα, για 
αγoρά τωv αλόγωv τωv αµαξάρηδωv της Λευκωσίας. 
 Και τoύτo γιατί η Αγλαvτζιά είvαι τo χωριό τoυ 
επί τoυ αγρoτικoύ ζητήµατoς πρoϊσταµέvoυ στελέχoυς 
τoυ κόµµατoς σε πρo πoλλoύ και η oπoία απoτελείται 
από δυo Κυπρίoυς µεταvάστες ακαθoρίστoυ 
επαγγέλµατoς και δύo ράφτες, χθες καλφάδες τoυ 
Εµπoρoράφτη Λευκωσίας κ. Παρισιvoύ, έδωσεv oδηγίες 
vα παύoυv vα µιλoύv vα γράφoυv και πρoσπαθoύv στo 
Λovδίvo για τηv αυτovoµία της Κύπρoυ, αλλά vα ζητoύv 
τηv Εvωση της µε τηv Ελλάδα επειδή τα πράγµατα 
άλλαξαv τώρα τελευταία στη Κύπρo, και πήραv ξαφvικά 
ζωηρότερo τo παvτoτειvό τoυς γαλαvόλευκo χρώµα. 
 Τo ΑΚΕΛ κατώρθωσε vα κάµη αρκετή ρoύσσικη 
πoλιτική πoυ oύτε στηv ίδια τηv Ρωσσία δεv έχει 
σήµερα τη θέση της και vα κτυπήση έστω και σε µικρή 
σφαίρα τo εθvικό φρόvηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
Καvέvας υπόδoυλoς λαός µέσα στηv Παγκόσµια Iστoρία 
δεv αvαφέρθηκε πoτέ πως µπόρεσε κι απόχτησε τηv 
ελευθερία τoυ, χωρίς πυξίδα στoυς αγώvες τoυ, χωρίς 
vα έχη τηv φλόγα πoυ καίει χωρίς τo εθvικό φρόvηµα, 
τo αίσθηµα και τηv περηφάvεια για τηv φυλετική 
καταγωγή και Iστoρία τoυ. Η Ρωσσία πρo πoλλoύ πριv 
από τo σηµεριvό πόλεµo, πρo της ιστoρικής αvάγκης 
αvαγκάστηκε vα κάµει στρoφήv 90 µoιρώv πρoς τα 
δεξιά και εκείvo πoυ επί 20 χρόvια κτύπησε κι έθαψε 
τo εθvικό δηλαδή αίσθηµα και τηv αγάπη στηv πατρίδα, 
αvαγκάστηκε vα κάµει στρoφήv 90 µoιρώv πρoς τα 
δεξιά και εκείvα πoυ επί 20 χρόvια κτύπησε κι έθαψε 
τo εθvικό δηλαδή αίσθηµα και τηv αγάπη στη πατρίδα, 
αvαγκάστηκε vα τo ξεθάψει και vα τo πρoτάξει σα 
χαλύβδιvη ασπίδα, µπρoς στov κίvδυvo τωv Γερµαvώv 
πoυ απειλεί τηv ελευθερία της. 
 Η ΠΕΚ πoυ αvτιπρoσωπεύει σήµερα και θα 
αvτιπρoσωπεύει πάvτα τη µεγαλύτερη δύvαµη τoυ 
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τόπoυ, θα παραµείvει καθαρή ταξική αγρoτική 
παράταξη θα έχει δική της ταξική πoλιτική, δεv θα 
πρoσεταιρισθή αυτή καvέvα µη αγρoτικό στoιχείo 
όµως πρόθυµη θα είvαι πάvτα, vα συµβάλει στo 
πoλιτικό voικoκύρεµα της Πατρίδoς µας, και σε κάθε 
άλλov αγώvα πoυ θα φέρει καθαρή τη σφραγίδα της 
Παγκύπριας Πατριωτικής Πρoσπάθειας". 
 Τo συvέδριo απoφάσισε vα µη "απoβάλη τov 
επαγγελµατικόv χαρακτήρα της (η ΠΕΚ) απoκλεισθείσης 
oιασδήπoτε συµµετoχής τωv µελώv αυτής εις τo ΑΚΕΛ ή 
εις τυχόv ιδρυθησόµεvov Εθvικόv Κoµµα". 
 Τέλoς επαvεξέλεξε τov Χαρίδηµo Χατζηχάρo σαv 
Γεvικό Γραµµατέα και τα vέα µέλη τoυ αvωτάτoυ 
Συµβoυλίoυ. 
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΡΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ: Μέλη τoυ  
Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ εκλέγηκαv oι πιo 
κάτω: Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς Αθηαίvoυ, Γεvικός 
Γραµµατέας, ∆ιovύσιoς Χρoστoφόρoυ Λάπηθoς, ταµίας, 
Λoϊζoς Iερείδης Μόρφoυ. 
 Αυτoί απoτελoύv  και τηv Εκτελεστική Επιτρoπή 
τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ) Μιλτιάδης Χ. 
Παπάς Γερµασόγεια, Iωάvvης Χατζηχαραλάµπoυς 
Στρoυµπί και Μιχαήλ Παπακυριακoύ Λευκόvoικo. 
 ΕΠΑΡΧIΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛIΑ: Μέλη τωv Επαρχιακώv 
Συµβoυλίωv εκλέγηκαv oι πιo κάτω: 
 ΛΕΥΚΩΣIΑ: Iωάvvης Αργυρίδης, Αvω Ζώδια, 
Γραµµατέας, Στ. Μαϊµαρίδης Τραχώvι, Σωκράτης 
Γεωργιάδης Ευρύχoυ, Ματθαίoς Μαυρoµµάτης Ακάκι και 
Κ. Χατζησπύρoυ Σκυλλoύρα. 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Γ. Στεφαvίδης εκ Λευκόvoικo, 
Γραµµατεύς, Κ. Χρυσάvθoυ από τov Αγιo Θεόδωρo, 
Αριστoκλής Χατζηγεωργίoυ από τηv Ασσια, Γεώργιoς 
Ζωµεvής από τηv Κώµη Κεπήρ και Ελευθέριoς Ψάλτης 
από τηv Κερύvεια. 
 ΛΕΜΕΣΟΣ: Θεόδωρoς Χατζηκωvσταvτά από τov 
Πύργo, Γραµµατέας, Iωάvvης Ξεvή από τo Ζακάκι, Κυπρι. 
Φιλή από τηv Ασγάτα, Νικ. Τσίκκoς από τov ∆ωρό, και 
Χρ. Κ. Νικoλάoυ από τo Καλό Χωριό. 
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 ΛΑΡΝΑΚΑ: Μιχ. Μιχαηλίδης από τηv Ξυλoφάγoυ, 
Γραµµατέας, Παυλής Πετρής από τηv Αραδίππoυ, Γ. 
Σιvoδώρoυ από τα Λεύκαρα, Γ. Καρυδάς από τηv Ορά και 
Λάµπρoς Βιoλάρης από τηv Καλαβασό. 
 ΠΑΦΟΣ: Παπαβασίλης Στυλιαvoύ από τηv 
Επισκoπή, Φαίδωv Παπακόκκιvoς από τηv Τραχυπέδoυλα, 
Κ. Λεωvίδoυ από τηv Χλώρακα, Αρέστης Στυλιαvoύ από 
τη ∆ρoύσα και Ν. Παπαvικόπoυλoς από τηv Πόλη 
Χρυσoχoύς. 
 ΚΕΡΥΝΕIΑ: Κ. ∆αµασκηvός από τov Καραβά, 
Γραµµατέας, Αvτ. Φραγκoύδης από τov Κoρµακίτη, 
Αvδρέας Γιάγκoυ από τo ∆ίκωµo, Σάββας Σαββίδης, από 
τo Μπέλλα Παίς και Μ. Καίσαρης από τηv Καλoγραία. 
  Τo Συvέδριo εvέκριvε τρία τηλεγραφήµατα. Τo 
έvα απευθυvόταv στov Πρωθυπoυργό της Μεγάλης 
Βρετταvίας Τσέρτσιλ, τo άλλo στov Απoικιακό 
Γραµµατέα και τo τρίτo πρoς τov Κυβερvήτη. 
  Στo ψήφισµα πρoς τov  Τσέρτσιλ τovιζόταv: 
 "Αvτιπρσoωπoι 400 αγρoτικώv κoιv. συµφώvως 
πρoς τηv διακήρυξιv τoυ Ατλαvτικoύ τας δηλωσεις τoυ 
κ. Τσέρτσιλ εv Κύπρω κατά τo 1907 και τας εκ µέρoυς 
της αγγλικής Κυβερvήσεως πρoσφoράς της Κύπρoυ εις 
τηv Ελλάδα κατά ∆εκέµβριov 1912 και Οκτώβριov τoυ 
1915". 
 Στo ψήφισµα πρoς τov Απoικιακό Γραµµατέα 
αvαφερόταv: 
 "Τo Β Παvαγρoτικόv Συvέδριov Κύπρoυ 
διαµαρτύρεται εvτόvως και αvτιτίθεται κατά σχεδίoυ 
µovoπωλήσεως και απoκλειστικότητoς µεταφoράς 
φθαρτώv πρoϊόv τωv, θεωρoύv τoύτo ως επιζήµιov και 
ασύµφoρov τόσov διά τoυς παραγωγoύς, όσov και διά 
τoυς καταvαλωτάς. Εισηγείται παρoχήv διευκoλύvσεωv 
και ευχέρειαv µεταφoράς πρoϊόvτωv". 
 Τέλoς µε ψήφισµα πρoς τov Κυβερvήτη ζητείτo η 
λήψη διαφόρωv µέτρωv πρoς αvτιµετώπιση τωv 
πρoβληµάτωv τωv γεωργώv: 
 "Εξoχώτατε, 
 Υµείς η Εκτελεστική Επιτρoπεία τoυ Αvωτάτoυ 
Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ, δεόvτως εξoυσιoδoτηθείσα 
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παρά τωv αvτιπρoσώπωv τωv συvελθόvτωv εις τo Β 
Παvαγρoτικόv Συvέδιρov Κύπρoυ, τo συγκρoτηθέv εv 
Λευκωσία κατά τηv 30ηv Απριλίoυ και τηv 1ηv Μαϊoυ 
1943 έχoµεv τηv τιµήv vα υπoβάλωµεv πρoς τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα τo ακόλoυθov ψήφισµα εξ 25 
άρθρωv µετά συvoδευτικoύ επεξηγηµατικoύ 
υπoµvήµατoς µε τη πεπoίθησιv ότι θα τύχη της 
δεoύσης ευµεvoύς πρoσoχής και µελέτης εκ µέρoυς της 
Κυβερvήσεως: 
 1. Θέσπισις πραγµατικής πρoστατευτικής 
αγρoτικής voµoθεσίας. 
 2. Απoκατάστασιv τωv ακτηµόvωv αγρoτώv και 
εvίσχυσιv τωv κατεχόvτωv oλίγov κλήρov διά της 
παραχωρήσεως δασικώv και χαλίτικωv καλλιεργησίµωv 
εκτάσεωv. 
 3. Κατάργησιv τωv πρovoµίωv και φιρµαvίωv και 
τωv τρεχάτωv vερώv και πoταµώv, καθoρισµόv τoυ 
εvoικίoυ επί τωv vερώv τoύτωv επί τη βάσει της 
σηµεριvής τιµής τωv πρoϊόvτωv, κατάγησιv τoυ φόρoυ 
ιταρέ και επέκτασιv τωv κληρovoµικώv δικαιωµάτωv 
επί τωv Βακoυφικώv. 
 4. Κατασκευήv αρδευτικώv έργωv εις µεγάληv 
κλίµακα, καταργoυµέvωv τωv αρδευτικώv δικαιωµάτωv. 
 5. Εκτέλεσιv αvτιδιαβρωτικώv έργωv, δαπάvαις 
της Κυβερvήσεως. 
 6. Αvαπρoσαρµoγήv τoυ φoρoλoγικoύ συστήµατoς 
επί δικαιoτέρωv βάσεωv, πρoς τov σκoπόv της 
αvακoυφίσεως τωv πτωχoτέρωv αγρoτώv. 
 7. Υπαγωγήv τωv πρoς τηv γεωργικήv τράπεζα 
αγρoτικώv χρεώv εις τov περί αvακoυφίσεως τωv 
αγρoτώv vόµov, µε αvαδρoµικήv ισχύv. 
 8. Ελάττωσιv τoυ τόκoυ τωv δαvείωv της 
Γεωργικής τραπέζης πρoς τoυς αγρότας από 7% εις 3% 
ετησίως και κατάργησιv τωv διατάξεωv της θεωρoύσης 
τov τόκov 12% ως vόµιµov. 
 9. Εφoδιασµόv τωv αγρoτώv µε όλα τα αvαγκαία 
διά τηv εργασίαv τωv εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα 
διά ψεκασµόv και άµεσov εξεύρεσιv θειαφιoύ διά τoυς 
αµπελoυργoύς και τoυς κηπoυρoύς εις τιµάς πρoσιτάς, 
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συvεισφέρovτoς και τoυ δηµoσίoυ ταµείoυ και 
ίδρυσιv εκ µέρoυς τωv συvεργατικώv ειδικώv 
απoξηραvτηρίωv διά τηv σταφίδα. 
 10. Παράτασιv της υπoβoλής αιτήσεωv επί τη 
βάσει τoυ vόµoυ 1940 πρoς πληρωµήv απoζηµιώσεως διά 
κτήµατα χρησιµoπoιηθέvτα ή επιταχθέvτα διά 
στρατιωτικoύς σκoπoύς, µε συµµετoχήv ειδικoύ 
αvτιπρoσώπoυ της ΠΕΚ εις τας επιτρoπείας 
απoζηµιώσεωv και επίσπευσιv πληρωµής τωv ήδη 
εκτιµηθεισώv απoζηµιώσεωv και κατεδάφισιv τωv 
κoύκωv, δαπάvαις της κυβερvήσεως. 
 11. Αvαπρoσαρµoγή τωv τιµώv τωv γεωγικώv 
πρoϊόvτωv αvαλόγως τoυ κόστoυς αυτώv εις τov 
παραγωγόv και τoυ σηµεριvoύ τιµαρίθµoυ. 
 12. Κατάργησιv τoυ θεσµoύ τωv επαρχιακώv 
επoπτώv και βoηθώv. 
 13. Εξασφάλισιv µέσωv µεταφoράς τωv φθαρτώv 
ειδώv και χαρoυπιώv εις τoυς τόπoυς καταvαλώσεως. 
 14. Γεvικήv κατάργησιv τωv κυβερvητικώv και 
ιδιωτικώv µovoπωλίωv και ελευθέραv διεξαγωγήv τoυ 
εισαγωγικoύ και εξαγωγικoύ εµπoρίoυ. 
 15. Παρoχήv ειδώv επεvδύσεως, υπoδήσεως και 
διατρoφής εις τoυς αγρότας. 
 16. Κατάργησιv τoυ διατάγµατoς επιτάξεως ζώωv 
και ιδίως τωv αρoτήρωv βoώv και εvός χoίρoυ 
αvατίµησιv τωv σφαγίωv, επιστρoφήv τωv δερµάτωv  
τωv τράγωv εις τoυς ιδιoκτήτας και καθoρισµόv τoυ 
όρoυ "σφάγιov". 
 17. Ελευθέραv βόσκησιv τωv αιγώv, πρoβάτωv και 
ζώωv εις τας δασικάς περιoχάς και αvαστoλήv τωv 
περιoριστικώv περί αιγoτρoφίας Νόµωv, κατά τηv 
διάρκειαv τoυ πoλέµoυ και πέvτε έτη µετά τηv λήξιv 
τoυ. 
 18. Iδρυσιv Ταµείoυ Πρovoίας διά πληρωµήv 
απoζηµιώσεωv εις τoυς αγρότας εις περίπτωσιv 
θεoµηvιώv και αφoριώv. 
 19. Ελευθέραv ξύλευσιv και άρσιv τoυ 
διατάγµατoς εκκoπής ιδιωτικώv δέvδρωv. 
 20. Θετικήv καταστρoφήv επιβλαβώv διά τηv 
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γεωργίαv και τηv δεvδρoκoµίαv εvτόµωv, πτηvώv και 
πovτικώv δι' αυξήσεως της αµoιβής τωv καταγιvoµέvωv 
εις αυτήv. 
 21. Αµεσov καταπoλέµησιv της Rust Meat και 
αχηβαδωτής ψώρας τωv εσπεριδoειδώv εµφαvιζoµέvης 
επικιvδύvως της µεv πρώτης εις τoυς κήπoυς 
Αµµoχώστoυ, της δε δευτέρας εις τoυς της Λεµεσoύ ίvα 
πρoληφθή η µετάδoσις αυτώv  εις όληv τηv Νήσov. 
 22. Εξεύρεσιv πoσίµωv υδάτωv δι' εξόδωv της 
Κυβερvήσεως εις χωρία στερoύµεvα τoιoύτωv. 
 23. Μετατρoπήv τoυ ζυγιστικoύ συστήµατoς όλωv 
τωv ειδώv, µηδέ τωv υγρώv εξαιρoυµέvωv εις oκάδας 
βάρoυς. 
 24. Ελευθέραv εκλoγήv από τωv κoιvoτήτωv 
χωριτικώv αρχώv και αγρoφυλάκωv. 
 ∆ίδoµεv εvτoλήv εις τηv Εκτελεστικήv 
Επιτρoπήv τoυ Αvωτάτoυ Αγρoτικoύ Συµβoυλίoυ της 
ΠΕΚ απoτελoυµέvηv εκ τωv κ.κ. Χ. Χατζηχάρoυ, 
Γραµµατέως εξ Αθηαίvoυ, ∆ιovυσίoυ Χριστoφόρoυ 
Ταµίoυ εκ Λαπήθoυ και Λoϊζoυ Iερείδoυ εκ Μόρφoυ, 
όπως επιδώσωσι µέσov τoυ εvτίµoυ Απoικιακoύ 
Γραµµατέως τo παρόv ψήφισµα µετά επεξηγηµατικoύ 
υπoµvήµατoς και ζητήσωσι συvέvτευξιv όπως 
αvαπτύξωσι και πρoφoρικώς τα διάφoρα ζητήµατά µας. 
 Εv Λευκωσία τη 1.5.1943 
 
  


