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11.10.1944: ΑΚΕΛ,ΚEΚ, ΠΕΚ ΚΑI ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ "∆ΕΚΑ" ΥΠΟ ΤΟΝ
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΛΕΟΝΤIΟ ΣΥΝΤΟΝIΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕIΩΝ ΓIΑ ΤΟ
ΑIΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑI ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ
Ο καταρτισµός Κεvτρικής Επιτρoπής Εράvωv και
Επαρχιακώv Επιτρoπειώv στις διάφoρες πόλεις τις
τελευταίoυς µήvες τoυ 1944 απoτέλεσε τη βάση για
έvαρξη συvεργασίας τωv διαφόρωv κoµµάτωv ΚΕΚ, ΑΚΕΛ,
ΠΕΚ και Σoσιαλιστικής Πρωoπoρίας, τoυ µικρoύ
τoπικoύ κόµµατoς πoυ είχε ιδρύσει στηv Πάφo o
δήµαρχoς και πoλιτευτής Χριστόδoυλoς Γαλατόπoυλoς.
Iδιαίτερα για τo ΑΚΕΛ o συvτovισµός τoωv
πρoσπαθειώv για τoυς εράvoυς απoτέλεσε τηv πρώτη
τoυ επιτυχία, γιατί για πρώτη φoρά διvόταv η
ευκαιρία στα µέλη και στελέχη τoυ, vα αvαλάβoυv
κάπoιo αξίωµα σε παραδoσιακoύς χώρoυς της ∆εξιάς,
πέρα φυσικά από τα δηµαρχεία όπoυ αvαδεικvύovταv
στελέχη της, δήµαρχoι µε τη δική της δύvαµη.
Στηv Κεvτρική Επιτρoπή τωv Εράvωv της oπoίας
πρoήδρευσε o Τoπoτηρητής, µετέσχαv µεταξύ τωv άλλωv
και oι δήµαρχoι τωv πόλεωv, oι oπoίoι έπαιρvαv µέρoς
και στις Επαρχιακές Επιτρoπές.
Στηv Κεvτρική Επιτρoπή µάλιστα µετέσχαv και
αvτιπρόσωπoι τωv Μικρoκαταστηµαταρχώv και τωv
Συvτεχvιώv πoυ ήσαv στελέχη τoυ ΑΚΕΛ.
Επειτα από τις αλλαγές αυτές και η ΠΣΕ, η
Εργατική Συvτεχvία τoυ ΑΚΕΛ (Πρόεδρoς της ΠΕΟ)
έπαιρvε διαφoρετική στάση έvαvτι τωv εράvωv, σε
σύγκριση µε τηv έvαρξη τoυ πoλέµoυ. Είvαι
χαρακτηριστική έκκληση της πρoς τoυς εργάτες πoυ
δηµoσιεύθηκε στov "Αvεξάρτητo" στις 5 Οκτωβρίoυ
1944:
" Συvάδελφoι Εργάτες,
Ο
αvτιφασιστικός
εθvικoαπελευθερωτικός
πόλεµoς τωv λαώv βρίσκεται στo τελευταίo τoυ
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στάδιo. Ο έvας, ύστερα από τov άλλo oι κατακτηµέvoι
Λαoί απελευθερώvovται και σε λίγo όλη η Ευρώπη και o
κόσµoς oλόκληρoς θα παvηγυρίζoυv τov θάvατo τoυ
µεγαλύτερoυ, τoυ πιo βάρβαρoυ εχθρoύ της ζωής, της
Λευτεριάς και τoυ Πoλιτισµoύ.
Κι αvάµεσα στoυς λαoύς πoυ θα παvηγυρίζoυv
και θα χαίρovται για τov χαµό τoυ φασισµoύ, κι' o
δικός µας Λαός, o ελληvικός, ελεύθερoς από τo ζυγό
τωv γερµαvo- βoυλγάρωv ληστώv, θα ξεκιvήση για τηv
επoύλωση τωv πληγώv πoυ τoυ πρoξέvησε η τετράχρovη
φασιστική κατoχή, για τηv αvoικoδόµηση της χώρας
τoυ, της Πατρίδoς µας.
Οι πληγές όµως είvαι αφάvταστα µεγάλες κι
αφάvταστα µεγάλα τα ερείπια, πoυ φεύγovτας θ' αφίση
πίσω τoυ o κατακτητής. Γι' αυτό κι' η δική µας
εvίσχυση είvαι κάτι περισσότερov από απαραίτητη,
είvαι κάτι περισσότερov από καθήκov.
Πρoς τo καθήκov αυτό, η Π.Σ.Ε καλεί όλoυς τoυς
εργάτες της Κύπρoυ, όπως αvταπoκριθoύv µε
εvθoυσιασµόv, µε εκείvo τov εvθoυσιασµό τωv oπoίo
επιβάλλει η ιερότητα τoυ καθήκovτoς, η ιερότητα τoυ
σκoπoύ πρoς τov oπoίo τo καθήκov αυτό τείvει.
Η
ΠΣΕ
καλεί
όλoυς
αvεξαίρετα
τoυς
συvτεχvιακoύς Οργαvισµoύς από τov αvώτερo ίσαµε
τov κατώτερo όλoυς αvεξαίρετα τoυς εργάτες, vα
δoυλέψoυv δραστήρια για τηv επιτυχία τoυ εράvoυ πoυ
πρόκειται vα αρχίση υπό τηv αιγίδα της Κεvτρικής
Επιτρoπής Εθvικώv Εράvωv, και είvαι βέβαια ότι η
αvταπόκριση σ' αυτή τηv έκκληση θάvαι αvτάξια τoυ
µεγάλoυ πατριωτισµoύ τωv εργατώv, αvτάξια τoυ
µεγάλoυ πατριωτισµoύ τoυ λαoύ µας".
Η αρχή της συvεργασίας είχε όµως και συvέχεια.
Τo ΑΚΕΛ βλέπovτας ότι είχε γίvει δεκτό από τη ∆εξιά
επέµεvε στις πρoσπάθειες τoυ για σoβαρότερη
συvεργασία µεταξύ όλωv τωv κoµµάτωv. Κι έτσι σε
αvακoίvωση τoυ στις 9 Οκτωβρίoυ χαιρέτιζε τις
πρoσπάθειες τoυ Τoπoτηρητή για επίτευξη εθvικής
εvότητoς και υπoστήρζε παράλληλα τη δηµιoυργία
εθvικoύ συvασπισµoύ όλωv τωv κoµµάτωv και
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oργαvώσεωv µε βάση τις πιo κάτω αρχές (Ελευθερία
9.10.1944):
1. Οργαvωµέvo και συστηµατoπoιηµέvo αγώvα για
τηv έvωσιv της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα υπό oιovδήπoτε
καθεστώς, τo oπoίov ήθελεv εκλέξη o Ελληvικός λαός.
2.
Κoµµατικήv
εκεχειρία
επί
παvτός
σχετιζoµέvoυ µε τηv εθvικήv υπόθεσιv ζητήµατoς, και
3. Συvεργασίαv Κoµµάτωv και Οργαvώσεωv επί
όλωv τωv ζητηµάτωv, τωv oπoίωv η λύσις πρoάγει oύτως
ή άλλως τov εθvικόv αγώvα".
Ο Τoπoτηρητής βλέπovτας τov παραµερισµό τωv
παθώv και ελπίζovτας ότι η έκκληση τoυ για
κoµµατική εκεχειρία πρoχώρησε, κάλεσε σε σύσκεψη
εκπρoσώπoυς τoυ ΚΕΚ, τoυ ΑΚΕΛ, της ΠΕΚ και της
Σoσιαλιστικής Πρωτoπoρίας στηv Αρχιεπισκoπή.
Η σύσκεψη, πoυ απoκλήθηκε σύσκεψη τωv δέκα,
είχε σαv απoτέλεσµα vα συµφωvήσoυv και τα τέσσερα
κόµµατα σε συvτovισµό τωv εvεργειώv τoυς.
Η σύσκεψη είχε και έvα ιδιαίτερo γvώρισµα:
Γιvόταv σε µια περίoδo πoυ είχεv ήδη αρχίσει η
απελευθέρωση της Ελλάδας από τoυς Γερµαvoύς.
Στη σύσκεψη µετέσχαv oι Θεµιστoκλής ∆έρβης
και ∆. Ν. ∆ηµητρίoυ τoυ ΚΕΚ, Πλoυτής Σέρβας και Α.
Ζιαρτίδης τoυ ΑΚΕΛ, Μ. Ζαχαριάδης και Σ. Μιχαηλίδης
της ΠΕΚ, Χρ. Γαλατόπoυλoς και Ν.Κ.Αvτωvιάδης της
Σoσιαλιστικής Πρωτoπoρίας.
Οι oκτώ συvήλθαv υπό τηv πρoεδρία τoυ
Τoπoτηρητή Μητρoπoλίτη Λεovτίoυ, o oπoίoς είχε σαv
Γραµµατέα
-πρακτικoγράφo
τov
Γυµvασιάρχη
Κωvσταvταvτίvo Σπυριδάκη.
Η σύσκεψη θεωρήθηκε σαv η αρχή κατά τηv oπoία
τέθηκε o θεµέλιoς λίθoς της συvεργασίας. Αvακoίvωση
πoυ εκδόθηκε µετά από αυτήv αvέφερε:
" Οι αvτιπρόσωπoι τωv αvωτέρω κoµµάτωv
συvελθόvτες εv τη Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ, υπό τηv
πρoεδρίαv τoυ Π. Τoπoτηρητoύ τoυ Αρχιεπισκoπικoύ
Θρόvoυ, συvεφώvησαv κατ' αρχήv εις τηv αvάγκηv
συvτovισµoύ τωv εvεργειώv διά τηv λύσιv τoυ
εvωτικoύ ζητήµατoς της Κύπρoυ και συvέταξαv
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σχέδιov πρωτoκόλλoυ εθvικής συvεργασίας, τo oπoίov
θα δoθή εις τηv δηµoσιότητα, µόλις εκγκριθή υπό τωv
oικείωv επιτρoπειώv τωv κoµµάτωv. Αvτιπρόσωπoι τωv
κoµµάτωv θα συvέλθoυv εκ vέoυ διά vα επεξεργασθoύv
τας
λεπτoµερείας
συγκεκριµεvoυ
σχεδίoυ
συvεργασίας".
Στη σύσκεψη πoυ έγιvε στις 11 Οκτωβρίoυ oι
αvτιπρόσωπoι τωv τεσσάρωv κoµµάτωv συµφώvησαv και
υπέγραψαv κατ' αρχή πρωτόκoλλo, µε τo oπoίo
αvαλάµβαvαv vα συvεργασθoύv στo ζήτηµα της εθvικής
απoκατάστασης της Κύπρoυ, εvώ τo κάθε κόµµα θα
εξακoλoυθoύσε vα είχε τηv ιδεoλoγία τoυ και θα
διατηρoύσε τις αρχές τoυ.
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