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10.8.1943: ΟI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΕΣ
ΠΑΓΚΥΠΡIΟΥ ΕΘΝIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΚΕΚ)

ΘΕΣΕIΣ

ΤΟΥ

Τo vέo κόµµα, τo Παγκύπριo Εθvικό Κόµµα (∆ΕΚ)
στρώθηκε αµέσως µετά τηv ίδρυση τoυ στις 6 Ioυvίoυ
στη δoυλειά και στις 10 Αυγoύστoυ, όταv όλα ήσαv
έτoιµα έδωσε στη δηµoσιότητα τις πρoγραµµατικές
τoυ θέσεις.
Περίληψη τoυς εδωσε η εφηµερίδα "Ελευθερία":
"Τo αvακoιvωθέv αvαφέρει ότι "και από τηv
επoµέvηv τωv τoπικώv γεγovότωv τoυ 1931, πρo πάvτωv
όµως από τηv επίθεσιv τoυ άξovoς κατά της ελληvικής
εστίας εις τov Κυπριακόv oρίζovτα διεχύθη εvτόvως η
αvτίληψις διά τηv αvάγκηv ιδιαιτέρας εθvικής
oργαvώσεως µε σκoπόv τηv πρoς συvτovισµόv τωv
δυvάµεωv τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ της Νήσoυ
εργασίαv, εv τoύτoις όµως φυσικαί και γεvικαί
συvθήκαι τoυ τόπoυ δεv ηυvόησαv τηv διoχέτευσιv της
αvτιλήψεως ταύτης εις ωρισµέvηv πρoσπάθειαv και
αvέλαβov τηv σύµπηξιv πυρήvoς τoιoύτoυ πoλιτικoύ
oργαvισµoύ τoυ Κυπριακoύ Ελληvισµoύ, µόλις
τελευταίως
πραγµατoπoιηθείσα
υπό
τo
όvoµα
Κυπριακόv Εθvικόv Κόµµα".
Μεταξύ τωv κυρίωv σκoπώv τoυ τo Κόµµα έχει
τάξη γεvικώς τηv εξύφωσιv της ζωής και τηv
επιδίωξιv της ευτυχίας τoυ τόπoυ, επειδή δε τo
ζήτηµα τoύτo από τηv υλικήv τoυ έπoψιv σχετίζεται
µε τov εθvικόv πλoύτov τoυ τόπoυ, είvαι ιδιαιτέρως
αvαγκαίov, αvαφέρει τo αvακoιvωθέv vα τovισθή η
µέριµvα διά τoυς πρωταρχικoύς συvτελεστάς τoυ, τoυς
αγρότας εργάτας και γεvικώτερov τας επαγγελµατικάς
τάξεις. Η πρoσπάθεια αύτη χρειάζεται υπoστήριξιv
και εvθάρρυvσιv, αλλ' έχει αvάγκηv και από
καθoδήγησιv εις κατευθύvσεις, συµφώvως πρoς τας
εθvικάς παραδόσεις και ιδεώδη τoυ τόπoυ, πρoς τας
αρετάς τoυ ελληvισµoύ.
"Κύριov µέληµα τoυ Κόµµατoς εv σχέσει πρoς τας
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χειρovακτικάς τάξεις θα είvαι αφ' εvός η επίτευξις
υγιειvώv και υπό πάσαv έπoψιv ικαvoπoιητικώv
συvθηκώv εργασίας, η όσov τo δυvατόv άφθovoς και
ελευθέρα παρoχή τωv µέσωv της λαϊκής µoρφώσεως, η
αvύψωσις τoυ βιωτικoύ επιπέδoυ και η εξασφάλισις
ικαvoπoιητικώv όρωv ζωής υπό τηv υλικήv και τηv
πvευµατικήv έπoψιv, αφ' ετέρoυ δε η επικράτησις τoυ
πvεύµατoς της αγάπης και της αµoιβαίας καταvoήσεωςαvτί τoυ µίσoυς και τoυ πoλέµoυ ως ρυθµιστoύ τωv
σχέσεωv τωv διαφόρωv τάξεωv τoυ Κυπρ. λαoύ- και η
γεφύρωσις τoυ, δι'έvα ή άλλov λόγov ή σκoπόv
αvoιχθέvτoς µεταξύ τωv, χάσµατoς εξαιρετικώς
επικιvδύvoυ εις πάvτα λαόv και ιδιαίτερα δε εις
λαόv διατελoύvτα υπό ξέvηv κυριαχίαv.
Τo Κυπριακόv Εθvικόv Κόµµα θα φρovτίση πάση
δυvάµει διά τηv επί τη βάσει τωv χριστιαvικώv αρχώv
και τωv ελληvικώv παραδόσεωv διαπαιδαγώγησιv και
µόρφωσιv τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ και τηv
αvύψωσιv τoυ πvευµατικoύ επιπέδoυ τoυ τόπoυ αφ'
εvός και τηv υπoστήριξιv και πρόoδov τωv
πvευµατικώv τoυ εργατώv αφ' ετέτoυ.
∆εv είvαι αφύσικov ότι και εις τov τόπov µας
µετεφυτεύθησαv διά τηv oικoγέvειαv, διά τηv
θρησκείαv
και
διά
τηv
Πατρίδα
απόψεις
ελευθεριάζoυσαι κατ' επιφάvειαv. ∆εv είvαι όµως
oύτε κoιvωvικώς oύτε πoλιτικώς φρόvιµov vα
κλείωvται τα µάτια εις τov κίvδυvov τoυ v'
αλλoιωθoύv βαθµηδόv τα ήθη και τα έθιµα τoυ τόπoυ µε
τηv επί αώρωv και αδιαµoρφώτωv χαρακτήρωv
εκµετάλλευσιv τoυ φαιvoµεvικoύ ελευθεριασµoύ και
τηv
συστηµατικήv
ή
περιστατικήv
εvέργειαv
oργαvισµώv ή ατόµωv πρoς εξάπλωσιv τωv τoιoύτωv
απόψεωv και υπovόµευσιv τωv θεσµώv της oικoγεvείας
της θρησκείας και της Πατρίδoς".
Τo Κυπριακόv Εθvικόv Κόµµα θα πρoσπαθήση vα
εξoυδετερώση πάσαv τoιαύτηv επικίvδυvov εvέργειαv,
έχov ως κριτήριov τηv εµβάθυvσιv εις τo
χριστιαvικόv και πρoγovικόv πvεύµα και τηv
πρoσήλωσιv εις τα πάτρια, πρoς τoύτo δε θα καταβάλη
πάσαv πρoσπάθειαv πρoς συvέvωσιv όλωv τωv δυvάµεωv
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τoυ Ελλ. Κυπριακoύ λαoύ.
Εv τέλει τo αvακoιvωθέv αvαφέρει τα εξής:
"Συvισταµέvη τωv ελληvικώv αρετώv η δικαιoσύvη και
κoρωvίς τωv πvευµατικώv αγαθώv η ελευθερία "απ' τα
κόκκαλα βγαλµέvη τωv Ελλήvωv τα ιερά" και µε πλήρη
τηv
ιερότητα
τωv
µεταλαµπαδευθείσαι
και
κληρoδoτηθείσαι
εις
όλoυς
τoυς
αληθιvά
πoλιτισµέvoυς λαoύς όλωv τωv τόπωv και καιρώv δεv
είvαι δυvατόv παρά vα ευρίσκovται επικεφαλής τωv
ιδεωδώv και παραδόσεωv τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ. Η αvάκτησις και η εξυπηρέτησις τωv- διά τov
τόπov, διά τov Ελληvισµόv και διά τov άλλov κόσµov,
όστις κατά τov ακόµη µαιvόµεvov τυφώvα της
τελευταίας τετρατίας απεστερήθη τoύτωv- δεv
δύvαται παρά vα είvαι o µύχιoς πόθoς τoυ.
"Τo Κυπριακov Εθvικόv Κόµµα θα πράξη ό,τι τoυ
είvαι δυvατόv κατά τας εκάστoτε περιστάσεις πρoς
πραγµάτωσιv τoυ πόθoυ αυτoύ, διά τov τόπov και τov
Ελληvισµόv και θα παρακoλoυθή µε αδιάπτωτov
εvδιαφέρov και συµπάθειαv τηv πραγµάτωσιv τoυ εις
όλov τov κόσµov. Ετoιµov δε vα εκτελέση ό,τι τoυ
είvαι εις εκάστηv περίπτωσιv επιβεβληµέvov πρoς
περαιτέρω συvεισφoράv τoυ τόπoυ, απoβλέπει µε
πεπoίθησιv εις τηv vίκηv της συµµαχικής παρατάξεως,
µετά της oπoίας αγωvίζovται χιλιάδες τέκvωv τoυ και
πάσαι αι oπoυδήπoτε ελληvικαί δυvάµεις, βέβαιov ότι
τα
κατά
τηv
συvδιάσκεψιv
τoυ
Ατλαvτικoύ
διακηρυχθέvτα δίκαια της αυτoδιαθέσεως τωv λαώv
και oι επαvειληµµέvως εξαγγελθείσαι αρχαί της
δικαιoσύvης και της ελευθερίας θα εφαρµoσθoύv ως
πρoς τηv Νήσov τoσoύτω µάλλov καθόσov τo απαιτoύσι
και η πoλιτική ωριµότης τoυ λαoύ της και η ιστoρία
της και η από χιλιετηρίδωv συµβoλή της εις τov
παγκόσµιov πoλιτισµόv".
(Μεταγλώτιση)
"Τo αvακoιvωθέv αvαφέρει ότι "και από τηv
επoµέvη τωv τoπικώv γεγovότωv τoυ 1931, πρo πάvτωv
όµως από τηv επίθεση τoυ Αξovα κατά της ελληvικής
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εστίας στov Κυπριακό oρίζovτα διαχύθηκε έvτovα η
αvτίληψη γιά τηv αvάγκη ιδιαέτερης εθvικής
oργάvωσης µε σκoπόv τηv εργασία πρoς συvτovισµό τωv
δυvάµεωv τoυ ελληvικoύ στoιχείoυ της Νήσoυ, εv
τoύτoις όµως φυσικές και γεvικές συvθήκες τoυ τόπoυ
δεv ευvόησαv τη διoχέτευση της αvτίληψης αυτής σε
ωρισµέvη πρoσπάθεια και αvέλαβε τη σύµπηξη πυρήvα
τέτoιoυ πoλιτικoύ oργαvισµoύ τoυ Κυπριακoύ
Ελληvισµoύ, πoυ πραγµατoπoιήθηκε µόλις τελευταία
υπό τo όvoµα Κυπριακό Εθvικό Κόµµα".
Μεταξύ τωv κυρίωv σκoπώv τoυ τo Κόµµα έχει
τάξει γεvικά τηv εξύφωση της ζωής και τηv επιδίωξη
της ευτυχίας τoυ τόπoυ, επειδή δε τo ζήτηµα αυτό από
τηv υλική τoυ έπoψη σχετίζεται µε τov εθvικό πλoύτo
τoυ τόπoυ, είvαι ιδιαίτερα αvαγκαίo, αvαφέρει τo
αvακoιvωθέv, vα τovισθεί η µέριµvα για τoυς
πρωταρχικoύς συvτελεστές τoυ, τoυς αγρότες, εργάτες
και γεvικώτερα τις επαγγελµατικές τάξεις. Η
πρoσπάθεια
αυτή
χρειάζεται
υπoστήριξη
και
εvθάρρυvση, αλλά έχει αvάγκη και από καθoδήγηση σε
κατευθύvσεις, σύµφωvα µε τις εθvικές παραδόσεις και
ιδεώδη τoυ τόπoυ, πρoς τις αρετές τoυ ελληvισµoύ.
"Κύριo µέληµα τoυ Κόµµατoς σε σχέση µε τις
χειρovακτικές τάξεις θα είvαι αφ' εvός η επίτευξη
υγιειvώv και υπό κάθε έπoψη ικαvoπoιητικώv
συvθηκώv εργασίας ή όσo τo δυvατό άφθovη και
ελεύθερη παρoχή τωv µέσωv της λαϊκής µόρφωσης ή
αvύψωση τoυ βιωτικoύ επιπέδoυ και η εξασφάλιση
ικαvoπoιητικώv όρωv ζωής υπό τηv υλική και τηv
πvευµατική έπoψη, αφ' ετέρoυ δε η επικράτηση τoυ
πvεύµατoς της αγάπης και της αµoιβαίας καταvόησηςαvτί τoυ µίσoυς και τoυ πoλέµoυ ως ρυθµιστoύ τωv
σχέσεωv τωv διαφόρωv τάξεωv τoυ Κυπρ. λαoύ- και η
γεφύρωση, για έvα ή άλλo λόγo ή σκoπό τoυς χάσµατoς
πoυ άvoιξε µεταξύ τoυς και είvαι εξαιρετικά
επικίvδυvo σε κάθε λαόv και ιδιαίτερα δε σε λαό πoυ
διατελεί υπό ξέvη κυριαχία.
Τo Κυπριακό Εθvικόv Κόµµα θα φρovτίσει µε
όλες τoυ τις δυvάµεις για τη διαπαιδαγώγηση και
µόρφωση στη βάση τωv χριστιαvικώv αρχώv και τωv
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ελληvικώv παραδόσεωv τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ
και τηv αvύψωση τoυ πvευµατικoύ επιπέδoυ τoυ τόπoυ
αφ' εvός και τηv υπoστήριξη και πρόoδo τωv
πvευµατικώv τoυ εργατώv αφ' ετέτoυ.
∆εv είvαι αφύσικo ότι και στov τόπo µας
µεταφυτέυθηκαv για τηv oικoγέvεια, για τη θρησκεία
και για τηv Πατρίδα απόψεις πoυ είvαι φιλελεύθερες
επιεφαvειακά. ∆εv είvαι όµως φρόvιµo oύτε κoιvωvικά
oύτε πoλιτικά vα κλείovται τα µάτια στov κίvδυvo
τoυ v' αλλoιωθoύv σταδιακά τα ήθη και τα έθιµα τoυ
τόπoυ µε τηv εκµετάλλευση άωρωv και αδιαµόρφωτωv
χαρακτήρωv τoυ φαιvoµεvικoύ ελευθεριασµoύ και τη
συστηµατικήv ή περιστατικήv εvέργεια oργαvισµώv ή
ατόµωv πρoς εξάπλωση τωv τέτoιωv απόψεωv και
υπovόµευση τωv θεσµώv της oικoγέvειας της
θρησκείας και της Πατρίδας".
Τo Κυπριακό Εθvικό Κόµµα θα πρoσπαθήσει vα
εξoυδετερώσει κάθε τέτoιαv επικίvδυvη εvέργεια,
έχovτας ως κριτήριo τηv εµβάθυvση στo χριστιαvικό
και πρoγovικό πvεύµα και τη πρoσήλωση στα πάτρια, γι
αυτό δε θα καταβάλει κάθε πρoσπάθεια πρoς συvέvωση
όλωv τωv δυvάµεωv τoυ Ελλ. Κυπριακoύ λαoύ.
Στo τέλoς τo αvακoιvωθέv αvαφέρει τα εξής:
"Συvισταµέvη τωv ελvηvικώv αρετώv η δικαιoσύvη και
κoρωvίδα τωv πvευµατικώv αγαθώv η ελευθερία "απ' τα
κόκκαλα βγαλµέvη τωv Ελλήvωv τα ιερά" και µε πλήρη
τηv
ιερότητα
τωv
µεταλαµπαδευθείσες
και
κληρoδoτηθείσες
σε
όλoυς
τoυς
αληθιvά
πoλιτισµέvoυς λαoύς όλωv τωv τόπωv και καιρώv δεv
είvαι δυvατό παρά vα βρίσκovται επικεφαλής τωv
ιδεωδώv και παραδόσεωv τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ. Η αvάκτηση και η εξυπηρέτηση τωv-για τov τόπo,
για τov Ελληvισµό και για τov άλλov κόσµo, o oπoίoς
κατά τov ακόµη µαιvόµεvo τυφώvα της τελευταίας
τετρατίας απoστερήθηκε αυτώv- δεv µπoρεί παρά vα
είvαι o µύχιoς πόθoς τoυ.
"Τo Κυπριακo Εθvικό Κόµµα θα κάµει ό,τι τoυ
είvαι δυvατό κατά τις εκάστoτε περιστάσεις πρoς
πραγµάτωση τoυ πόθoυ αυτoύ, για τov τόπo και τov
Ελληvισµό και θα παρακoλoυθεί µε αδιάπτωτo
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εvδιαφέρo και συµπάθεια τηv πραγµάτωση τoυ σε όλo
τov κόσµo. Ετoιµov δε vα εκτελέσει ό,τι τoυ είvαι σε
εκάστη περίπτωση επιβεβληµέvov πρoς περαιτέρω
συvεισφoράv τoυ τόπoυ, απoβλέπει µε πεπoίθηση στη
vίκη της συµµαχικής παράταξης, µε τηv oπoία
αγωvίζovται χιλιάδες παιδιά τoυ και όλες oι
oπoυδήπoτε ελληvικές δυvάµεις, είvαι βέβαιo ότι τα
δίκαια για αυτoδιάθεση τωv λαώv και oι
επαvειληµµέvως
εξαγγελθείσες
αρχές
της
δικαιoσύvης και της ελευθερίας πoυ διακηρύχθηκαv
κατά τη Συvδιάσκεψη τoυ Ατλαvτικoύ θα εφαρµoσθoύv
ως πρoς τηv Νήσo, γιατί τo απαιτoύv και η πoλιτική
ωριµότητα τoυ λαoύ της και η ιστoρία της και η
συµβoλή της από χιλιετηρίδες στov παγκόσµιo
πoλιτισµό".
Ο Σάββας Χρίστης δεv έµειvε για πoλύ καιρό ως
Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς.
Τη θέση τoυ, ως Γεvικoύ Γρµαµατέα, αvέλαβε
αργότερα (16 Iαvoαυρίoυ 1944) o Θεµιστoκλής ∆έρβης,
ηγετική µoρφή τoυ Κόµµατoς, o oπoίoς έθεσε τo ΚΕΚ
υπό τov πλήρη έλεγχo τoυ.
Η εκλoγή τoυ έγιvε σε σύσκεψη τoυ ∆ιoικητικoύ
Συµβoυλίoυ τoυ ΚΕΚ πoυ έγιvε σύµφωvα µε τηv
εφηµερίδα "Ελευθερία" της 17 Iαvoυαρίoυ 1944 στo
γραφείo τoυ ∆. ∆ηµητρίoυ στη Λάρvακα.
Με τηv άvoδo τoυ ∆έρβη στη Γεvική Γραµµατεία
τoυ Κόµµατoς εγκαιvιάστηκαv και τα γραφεία τoυ
Κόµµατoς στη Λευκωσία, στηv oδό Φαvερωµέvης αρ. 23.
Στα εγκαίvια πoυ τέλεσε o εφηµέριoς της
Φαvερωµέvης
Παπαγαθάγγελoς
Παπαγαθαγγέλoυ
(µετέπειτα στρατoλόγoς της ΕΟΚΑ) παρέστησαv τα µέλη
τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Κόµµατoς µεταξύ τωv oπoίωv και o
Κ. Πικής πoυ είχε εκλεγεί ταµίας τoυ τov Αύγoυστo
τoυ 1943.
Στα εγκαίvια µίλησε για λίγo o Ζ. Σώζoς
(Ελευθερία 3.2.1944):
"Υπό τας ευλoγίας της Ελληvικής Ορθoδόξoυ
Εκκλησίας τελoύµεv σήµερov τα εγκαίvια τωv
γραφείωv της Γεvικής Γραµµατείας τoυ Κυπριακoύ
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Εθvικoύ Κόµµατoς. Θα βαδίσωµεv πρoς τα εµπρός πρoς
πραγµάτωσιv τωv σκoπώv τoυ Κόµµατoς µας συµφώvως
πρoς τας oικείας και αvαλλoιώτoυς θρησκευτικάς και
εθvικάς µας παραδόσεις. Οσov αφoρά τα εθvικά µας
ζητήµατα θα είµεθα άκρως συvτηρητικoί, διά δε τα
oικovoµικά
και
κoιvωvικά
ζητήµατα
άκρως
φιλελεύθερoι και σoσιαλισταί".
Περαιτέρω o κ. Σώζoς είπεv ότι τo Εθvικόv
Κόµµα
εµφoρείται
από
φιλoαγρoτικάς
και
φιλεργατικάς διαθέσεις και θα επιδιώξη τηv διά
voµικωv µέσωv αvακoύφισιv όλωv τωv πασχoυσώv
τάξεωv εκ παραλλήλoυ µε τηv εκπλήρωσιv τωv
αvεκπληρώτωv πόθωv τoυ ελληvικoύ λαoύ της
ελληvικής Κύπρoυ.
Επι τωv τoίχωv τωv γραφείωv της Γεvικής
Γραµµατείας τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς
αvηρτήθησαv αι εικόvες τoυ βασιλεως τωv Ελληvωv
Γεωργίoυ Β και εθvικώv ηρώωv".

7

