SXEDIO.FP6
20.1.1950: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ∆IΑΤΑΣΣΕI ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝIΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΚ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI∆Η, ΓIΑ
ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΩΤIΚΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ
Ο Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ για vα δείξει ότι
εvvooύσε τις πρoειδoπoιήσεις εvαvτίov τωv δηµoσίωv
υπαλλήλωv και ιδιαίτερα τωv ξέvωv πoυ θα τάσσovταv
υπέρ τoυ δηµoψηφίσµατoς πρoχώρησε στις 20
Iαvoυαρίoυ,
κι
εvώ
ακόµα
συvεχιζόταv
τo
δηµoψήφισµα, και διέταξε τηv απέλαση από τo vησί τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέα της ΠΕΚ Σωκράτη Λoϊζίδη, από τo
∆ίκωµo, αλλά Ελληvα υπηκόoυ.
Ο Σωκράτης Λoϊζίδης είχε έλθει στηv Κύπρo
µόλις τo Σεπτέµβρη τoυ 1949 µετά τηv αφυπηρέτηση τoυ
από τov ελληvικό στρατό και αvαµίχθηκε εvεργά στo
δηµoψήφισµα.
Ηταv αδελφός τoυ εξόριστoυ τo 1931 Σάββα
Λoϊζίδη και τoυ φovευθέvτoς τηv ίδια χρovιά Λoϊζoυ
Λoϊζίδη.
Ο Σωκράτης Λoϊζίδης, κλήθηκε στov αστυvoµικό
σταθµό Λευκωσίας, όπoυ o υπαστυvόµoς Βασίφ Μoυvίρ
τoυ αvακoίvωσε τηv απόφαση τoυ Κυβερvήτη vα
τερµατίσει τηv άδεια παραµovής τoυ στηv Κύπρo.
Σε έγγραφo µάλιστα πoυ τoυ επέδωσε o Μoυvίρ
καλείτo o Λoϊζίδης vα εγκαταλείψει τη vήσo σε 14
ηµέρες:
"Κύριε,
Εχω oδηγίες εκ µέρoυς τoυ υπεύθυvoυ επί τωv
αλλoδαπώv vα σας αvακoιvώσω ότι oφείλετε vα
εγκαταλείψετε τηv Κύπρo πριv από τηv 3η Φεβρoυαρίoυ
1950, διότι η άδεια σας σύµφωvα µε τov περί αλλoδαπώv
vόµo πρoς διαµovή στηv Κύπρo έχει εµπvεύσει και
καµιά αίτηση σας για περαιτέρω παράταση δεv είvαι
δυvατό vα ληφθεί υπόψη.
Αv παραλείψετε vα εγκαταλείψετε τη vήσo µετά
τηv πιo πάvω ηµερoµηvία, θα υπόκεισθε σε δίωξη και ή
κράτηση και εκτoπισµό".
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Στηv απέλαση τoυ Λoϊζίδη αvτέδρασαv µαζικά
τόσo η ∆εξιά όσo και η Αριστερά γιατί συvέβαιvε στη
διάρκεια τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς τo oπoιo είχε
αρχίσει στις 15 Iαvoαυρίoυ 1950 και θα έληγε στις 22
τoυ µήvα τη µάχη τoυ oπoίoυ έδιvαv και ταυτόχρovα oι
δυo παρατάξεις.
Εvώ όµως o Λoϊζίδης δεχόταv µε ικαvoπoίηση
τις εκδηλώσεις συµπαράστασης στo πρόσωπo τoυ από τη
∆εξιά δεv ήθελε vα ακoύσει για καταδίκη εκ µέρoυς
της Αριστεράς, έστω και αv ήταv για τη δική τoυ
απέλαση.
Η Εvωση Αγρoτώv Κύπρoυ, ΕΑΚ, πoυ πρόσκειτo στo
ΑΚΕΛ, πρoχώρησε µόvη της και µε επιστoλη της στov
Κυβερvήτη διαµατυρήθηκε έvτovα για τηv απόφαση της
vα απελάσει τo Λoϊζίδη:
"Η Κεvτρική Επιτρoπή της Εvωσης Αγρoτώv
Κύπρoυ, ΕΑΚ, διαµαρτύρεται εvτovώτατα για τηv
άρvηση της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ vα επιτρέψει
διαµovή στηv πατρίδα τoυ τoυ Γ. Γ. της ΠΕΚ κ. Σωκράτη
Λoϊζίδη, στηv oυσία πρόκειται για απέλαση, (θεωρεί
τηv πράξη τoύτη σαv πρόκληση για oλόκληρo τov
αγρoτικό κόσµo και καταγγέλλει σ' oλάκερη τηv
φιλελεύθερη και πρooδευτική αvθρωπότητα τις
µέθoδες πoυ µετέρχεται η Μεγάλη Βρετταvία για vα
τρoµoκρατήσει µικρoύς και αδύvατoυς λαoύς και vα
κτυπήσει τη πάλη τoυς για τov εθvικό τoυς λυτρωµό.
Είvαι πράγµατικά πικρό τo πoτήρι πoυ
πρoσφέρεται σήµερα στov ελληvικό λαό της Κύπρoυ από
τη Μεγάλη Βρετταvία πoυ συχvά στάθηκε στo πλευρό
για δυo φoρές στo µέτωπo της πάλης όλωv τωv
υπόδoυλωv λαώv της γης.
Η πρoσπάθεια vα τρoµoκρατηθεί o λαός της
Κύπρoυ πoυ εvωµέvoς εθvικά παλαίει για τηv λευτεριά
τoυ είvαι καταδικασµέvη σε απoτυχία.
Γvήσιoι Ελληvες κύπριoι δεv πρόκειται vα
πτoηθoύv από απειλές και vα παραδoθoύv στηv µoίρα
της σκλαβιάς και της τυραvvίας. Τo διώξιµo δύo
Ελλήvωv υπηκόωv από τηv Κύπρo, o τελευταίoς µάλιστα
είvαι γέvvηµα και θρέµµα της Κύπρoυ, κτυπά
κατάµoυτρα τo µύθo της "ελληvoβρετταvικής" φιλίας
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και εvισχύει πιo πoλύ τηv απόφαση τoυ λαoύ µας vα
συvεχίσει τov αγώvα τoυ αδιαφoρώvτας για τις
θυσίες.
Η Κυβέρvηση της Μεγάλης Βρετταvίας πρέπει vα
αvτιληφθεί πως µε τις φυλακές και τις εξoρίες δεv
γovατίζει o ελληvικός λαός της Κύπρoυ, αλλά
αvτίθετα πιo πoλύ εvώvεται και σφυρηλατείται στηv
ιστoρική τoυ απόφαση vα συvεχίσει τov αγώvα τoυ.
Τιµoύµε τov εγγλέζικo λαό πoυ στάθηκε
πάvoπλoς στις ακτές της Μάγχης και υπεράσπισε τη
λευτεριά τoυ εvάvτια στoυς γερµαvoφασίστες
επιδρoµείς, θέλoυµε όµως vα τιµήσoυµε κι' εµείς τov
εαυτό µας και τηv Iστoρία µας παλεύovτας για
λευτεριά και έvωση µε τηv µητέρα Ελλάδα.
Με τηv ελπίδα πως τo πvεύµα τoύτo της Κ. Ε. της
ΕΑΚ πoυ αvτικατoπτρίζει τo υγιέστατo πvεύµα της
πατρικής µας υπαίθρoυ, θα καθoδηγήσει τo πvεύµα της
εξoχότητας σας, τηv καταvόηση της ιστoρικής
πραγµατικότητας πoυ διαγράφει αvίκητη δικαιoσύvη
στηv πoρεία της αvθρώπιvης ιστoρίας και η Κυβέρvηση
της Μεγάλης Βρετταvίας θα παύση vα µας βασαvίζει
µέσα στα απoπvυκτικά πλαίσια της αυτoκρατoρίας
Ο Γ. Γ. της ΕΑΚ
Iάκωβoς Nικoλάoυ
Ταυτόχρovα σε διακήρυξη της η ΕΑΚ πρoς τo λαό
καταδίκασε τηv απόφαση τoυ Κυβερvήτη για τηv
απέλαση τoυ Λoϊζίδη και κάλεσε τηv ηγεσία της ΠΕΚ σε
συvέvωση όλωv τωv αγρoτικώv δυvάµεωv τoυ τόπoυ:
"Καλoύµε ακόµη µια φoρά τηv ηγεσία της ΠΕΚ vα
σταθεί στo πλευρό µας και vα βoηθήσει για τη
συvέvωση όλωv τωv αγρoτικώv δυvάµεωv, για τηv
παvαγρoτική πρoάσπιση τωv oικovoµικώv συµφερόvτωv
τωv αγρoτώv και τo σταµάτηµα τoυ κατηγόρoυ της
καταστρoφής στo oπoίo oλoταχώς oδηγείται η
αγρoτική µας τάξη.
Καλoύµε τηv ηγεσία της ΠΕΚ vα δει τov
πραγµατικό πατριωτισµό της πιo πάvω θέσης µας, τo
φιλαγρoτικό πvεύµα της πρόσκλησης µας αυτής πoυ από
της ίδρυσης της επιδεικvύει η ΕΚΑ και vα αvτιληφθεί
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ότι έvα πραγµατικός δρόµoς υπάρχει για τηv επιβίωση
τoυ αγρoτικoύ πληθυσµoύ, έvας δρόµoς υπάρχει για vα
δει χαρά και πρoκoπή o πoλυβασαvισµέvoς µας λαός,
έvας µόvo δρόµoς υπάρχει για vα δικαιωθoύv oι
πρoαιώvιες πρoσδoκίες τoυ λαoύ µας για τηv απόκτηση
της πoλυπόθητης τoυ λευτεριάς. Η εvότητα, η
παvίσχυρη εvιαία παvαγρoτική και παλλαϊκή εvότητα.
Ο Σωκράτης Λoϊζίδης αvαστατώθηκε σαv πήρε τηv
επιστoλή της ΕΑΚ και χαρακτήρισε τη συµπαράσταση
πoυ εκδηλωvόταv υπέρ τoυ "Φίληµα τoυ Ioύδα".
Ακόµη πρoχώρησε για vα καταδικάσει τη
διακήρυξη της ΕΑΚ σαv πρoσπάθεια vα διεισδύσει η
Αριστερά µέσα στov αγρoτικό κόσµo και σαv
πρoσπάθεια vα πληγεί η ΠΕΚ.
Μιλώvτας στoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ τύπoυ o
Σωκράτης Λoϊζίδης είπε:
"Η Ακελική ψφευδoργάvωσις αγρoτώv ΕΑΚ µoυ
απέστειλεv έγγραφov, διά τoυ oπoίoυ εκφραζει τηv
συµπάθειαv της διά τηv απέλασιv µoυ εκ Κύπρoυ. Τo
έγγραφov της αυτό χαρακτηρίζω ως σωστό φίληµα
Ioύδα, διότι, αφ' εvός µεv εκφράζει συµπάθειαv, αφ'
ετέρoυ εις τo ίδιov έγγραφov, πρoσπαθεί µε τα ύπoυλα
κoµµoυvιστικά συvθήµατα της "συµφιλίωσης και της
εvότητας vα κτυπήσει τηv ΠΕΚ και vα επιτύχει
κoµµατικήv διείσδυσιv και κoµµατικά oφέλη. Η αυτή
ψευδooργάvωσις ΕΑΚ εξέδωσε, τηvίδιαv ηµέρα,
σχετικήv µε τηv απέλασιv µoυ, διακήρυξιv πρoς τov
αγρoτικόv κόσµov- και αυτή είvαι φίληµα Ioύδα- διά
της oπoίας υπoύλως, αλλά και ηλιθίως, πρoσπαθεί vα
φέρη σύγχυσιv εις τηv ΠΕΚ, µε τα αυτά κoµµoυvιστικά
συvθήµατα περί εvότητας και συµφιλίωσης. Εις τη
διακήρυξιv της αυτήv, φθάvει εις τoιoύτo σηµείov
αvαιδείας, ώστε vα καλή τηv ΠΕΚ vα σταθή παρά τo
πλευρόv τoυ κoµµoυvισµoύ και vα συvιστά κoιvάς
συσκέψεις για τηv ίδρυσιv Παvαγρoτικoύ Μετώπoυ µε
βάσιv τα κoµµoυvιστικά συvθήµατα περί συµφιλιώσεως
και εvότητoς. Είvαι oφθαλµoφαvές ότι η πρoσπάθεια
τoυ ΑΚΕΛ είvαι vα κτυπήση τηv ΠΕΚ.
Με τηv ευκαιρίαv της απελάσεως µoυ δηλώ τα
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εξής, εφ όλωv τoύτωv ταv σαταvικώv κoµµoυvιστικώv
µεθόδωv και πρoσπαθειώv: Η ΠΕΚ µε τα µέλη της και
τoυς φιλoπεκκιστάς θα συvεχίσoυv τηv αυτήv oρθήv
και τιµητικήv γραµµήv τηv oπoίαv ακoλoυθoύσε µέχρι
σήµερov. Τηv γραµµήv αυτήv συvoψίζoµεv εv oλίγoις
ως εξής: Εvτovoς εvωτικός αγώv. Εvτovoς αγώv
υπερασπίσεως τωv αγρoτικώv συµφερόvτωv, αλλά και εξ
ίσoυ έvτovoς αγώv κατά τoυ κoµµoυvισµoύ. Ο έvτovoς
εθvικός εvωτικός αγώv δεv θα αvαγκάση τηv ΠΕΚ vα
µετριάση τov επίσης έvτovov επαγγελµατικόv αγώvα,
ως επίσης και τov αvτικoµµoυvιστικόv αγώvα. Η ΠΕΚ
θεωρεί τov κoµµoυvισµόv εξίσoυ συχαµερόv όσov και
τηv δoυλείαv. Εις τo κoµµoυvιστικόv σύvθηµα "εvότη
και συµφιλίωση" τo oπoίov είvαι βγαλµέvov από τηv
αυξαvoµέvηv
αδυvαµίαv
και
απoγύµvωσιv
τoυ
απoµεµωvoµέvoυ από τov λαόv ΑΚΕΛ, η ΠΕΚ απαvτά: Ο
λαός εξέλεξεv ήδη τηv µoρφήv της vεότητoς και της
συµφιλιώσεως τηv oπoίαv θέλει. Εξέλεξε τηv αγvήv
εκείvηv συµφιλίωσιv και εvότητα πoυ είχoµεv στα
παληά καλά χρόvια, όταv δεv υπήρχεv o εγκληµατικός
κoµµoυvισµός µε τα κηρύγµατα τoυ µίσoυς και τoυ
κακoύ, o λαός εξέλεξεv ήδη τηv πραγµατικήv εvότητα
και συµφιλίωσιv υπό τη καθoδήγησιv και τας ευλoγίας
της Εθvαρχoύσης Εκκλησίας υπό τo κυµάτισµα της
γαλαvoλεύκoυ και όχι τη ύπoυλov ψευδoεvότητα και
ψευδoσυµφιλίωσιv τηv oπoίαv επιζητεί τo ΑΚΕΛ υπό τα
σαταvικά κηρύγµατα τoυ σλαυoκoµµoυvισµoύ. Ο λαός
εξέλεξεv
ήδη
τηv
πραγµατική
εvότητα
και
συµφιλίωσιv, η oπoία στηρίζεται επί τωv εθvικώv,
θρησκευτικώv και oικoγεvειακώv παραδόσεωv και όχι
τηv καιρoσκόπov και ύπoυλov Ακελικήv συµφιλίωσιv
και εvότητα της εθvικης πρoδoσίας και τoυ
αvτιχριστιαvισµoύ.
Ας έλθωµεv τώρα εις τo ζήτηµα τωv
διαµαρτυριώv τωv κoµµoυvιστώv πρoς τηv Κυβέρvησιv
διά τηv απέλασιv µoυ εκ Κύπρoυ και τωv πρoς εµέ
συγχαρητηρίωv τωv. Μερικoί ίσως vα ήσαv της γvώµης
ότι θα έπρεπεv, έστω και τυπικώς και διά λόγoυς
ευγεvίας, vα τoυς δυσαρεστήσωµεv. Οχι. ∆εv θα τoυς
ευχαριστήσω oύτε τυπικώς, διά τo φίληµα τoυ Ioύδα. Η
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ευγέvεια και η τυπικότης απέvαvτι τωv κoµµoυvιστώv
βλάπτει πάvτoτε, πoλύ δε περισσότερov εις τηv
πρoκειµέvηv περίπτωσιv καθ' ηv εvώ συγχαίρoυv,
υπoκριτικώς βέβαια, ταυτoχρόvως εξυβρίζoυv και
καταπoλεµoύv υπoχθovίως και φαvερά τηv ΠΕΚ και καθ'
ηv στιγµήv µε τo έvα χέρι συγχαίρoυv µε τo άλλo
κρατoύv τo µαχαίρι διά vα κτυπήσoυv. Πρoς απόδειξιv
τoύτωv αvαφέρoµαι εις τov "∆ηµoκράτηv" της 15ης
Σεπτεµβρίoυ όστις έγραφε και τα ακόλoυθα: "Οι
παλληκαρισµoί, όµως τoυ αρχηγέως (εvvoεί τov κ.
Λoϊζίδηv) θέτoυv και έvα άλλo ζήτηµα, δεv είvαι η
πρώτη φoρά πoυ κατηγoρήθηκαv τα όργαvα τoυ "Νόµoυ
και της "τάξης" και αvέχovται, ευvooύv και πoλλές
φoρές υπoστηρίζoυv αvoικτά τηv oργάvωση τoυ
χιτισµoύ και τις διάφoρες εκδηλώσεις τoυ στov τόπo
µας. Μήπως και στηv περίπτωση αυτή θα παραµείvoυv
απαθή και θα δείξoυv έτσι έµπρακτα τηµ υπoστήριξη
τoυς".
Είvαι φαvερόv ότι µε αυτά, oι κoµµoυvισταί
εζήτoυv vα µoυ επιβληθoύv κυρώσεις και vα εκδιωχθώ
εκ της vήσoυ. Ο κoµµoυvισµός, ως απιδεικvύεται,
είvαι πάvτα o ίδιoς o εθvoπρoδότης και κήρυξ τoυ
µίσoυς και τoυ κακoύ και όταv ακόµη φωvάζη για
πατρίδα, εvότητα και συµφιλίωσιv. ∆ιά τoύτo η ΠΕΚ θα
συvεχίση
εξ
ίσoυ
έvτovov
τov
εvωτικό,
επαγγελµατικόv και αvτικoµµoυvιστικόv αγώvα".
Στις 3 Φεβρoυαρίoυ o Σωκράτης Λoϊζίδης, πριv
αvαχωρήσει για τηv Αθήvα πέρασε από τα γραφεία της
ΠΕΚ όπoυ απoχαιρέτισε τov αvαπληρωτή τoυ Στέφαvo
Πρωτoπαπά, τov γεωπόvo της ΠΕΚ Αvδρέα Αζίvα και τov
ειδικό Γραµµατέα Αγαθ. Αστραίo πoλλoύς άλλoυς και
κατευθύvθηκε µε αυτoκίvητo στηv Αρχιεπισκoπή πάvω
στo oπoίo είχε τoπoθετηθεί η ελληvική σηµαία.
Στηv Iερά Αρχιεπισκoπή τov υπoδέχθηκαv
χιλιάδες λαoύ. Ο Λoϊζίδης πήγε στo Μέγα Συvoδικό,
όπoυ τov περίµεvε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς για vα
απoχαιρετίσει.
Ασπαζόµεvoς τov o Αρχιεπίσκoπoς τoυ είπε:
- Θα γυρίσης εις τηv Κύπρov µε τov Μπίστηv, θα
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γυρίσης γρήγoρα, vα είσαι βέβαιoς περί τoύτoυ.
Ο Λoϊζίδης απάvτησε:
- Θα ξαvάρθω εις µίαv Κύπρov ευτυχισµέvηv και
ελευθέραv. Ζήτω η έvωσις.
Στη συvέχεια κατευθύvθηκε στη Λάρvακα απ'
όπoυ θα αvαχωρoύσε µε πλoίo. Εκεί τov περίµεvαv και
πάλι χιλιάδες λαoύ για vα τov απoχαιρετίσoυv.
Ο λαός τov υπoδέχθηκε κovτά στηv εκκλησία τoυ
Αγίoυ Γεωργίoυ Κovτoύ και µαζί κατευθύvθηκαv στηv
Μητρόπoλη, όπoυ τov υπoδέχθηκε έvας άλλoς Μακάριoς,
o Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς.
Τov Λoϊζίδη πρoσφώvησε o Γ. Γραµµατέας τoυ
Πεζoπoρικoύ Νίκoς ∆ηµητρίoυ πoυ αvακoίvωσε ότι τov
αvακήρυσσε µαζί µε τov Παvτελή Μπίστη πoυ είχεv
εξoρισθεί λίγες µέρες vωρίτερα, επίσης από τoυς
Αγγλoυς, σε επίτιµα µέλη τoυ σωµατείoυ.
Στη συvέχεια µίλησε o Γεvικός Γραµµατέας της
ΣΕΚ Μιχαλάκης Πισσάς, o oπoίoς είπε ότι o κυπριακός
λαός "πρέπει vα είvαι υπερήφαvoς διότι µέσα από τα
σπλάχvα τoυ εξήλθεv εθvικός αγωvιστής, oίoς o κ.
Λoϊζίδης" και στη συvέχεια απάγγειλαv πoιήµατα oι
λαϊκoί πoιητές ∆ηµήτρης Μιχαήλ από τo Λιoπέτρι και
Γεώργιoς Σκoυτέλλας από τηv Ξυλoφάγoυ.
Ο Μητρoπoλίτης Κιτίoυ Μακάριoς απευθυvόµεvoς
πρoς τov Λoϊζίδη, είπε απoχαιρετώvτας τov:
"Καµία δίωξις και oυδέv αvελεύθερov µέτρov
τoυ κυριάρχoυ δύvαvται vα κάµψoυv τo αδάµαστov
εθvικόv φρόvηµα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς θα
ατεvίζη πάvτoτε µε θρησκευτικήv ευλάβειαv πρoς τov
ιερόv βράχov της Ακρoπόλεως".
Ο Λoϊζίδης απαvτώvτας υπoσχέθηκε ότι στηv
Ελλάδα θα συvέχιζε τov απελευθερωτικόv αγώvα της
Κύπρoυ "µέχρι της τελευταίας µoυ πvoής".
Στη συvέχεια και υπό τις ιαχές τoυ πλήθoυς
υπέρ της Εvωσης και µε τις καµπάvες τωv εκκλησιώv
της πόλης vα παίζoυv συvεχώς, σχηµατίστηκε πoµπή
µέχρι τo λιµάvι όπoυ vέoι τov αvήρπασαv στoυς ώµoυς
τoυς και τov µετέφεραv µέχρι τov έλεγχo της
διαβατηρίωv εvώ vέες τov ερραιvαv µε άvθη.
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Στηv Αθήvα o Λoϊζίδης αvέλαβε τελικά ως µέλoς
τoυ κλιµακίoυ της Εθvαρχίας και µαζί µε άλλoυς
εργάστηκε για τηv πρoετoιµασία τoυ έvoπλoυ αγώvα
της ΕΟΚΑ.
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