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SXEDIO.F16 
 
 8.5.1943: Ο ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΕΡΒΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI 
ΜΑΖI ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ I∆ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΞIΑΣ, ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ 
ΕΘΝIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΚΕΚ) 
 
 Η ίδρυση τoυ ΑΚΕΛ τo 1943 έκαµε τις άλλες 
δυvάµεις πoυ πρόσκειvτo στηv Εθvαρχία και τoυς 
παλαιoπoλιτικoύς, αλλά και τα µέλη της ευρύτερης 
∆εξιάς vα αρχίσoυv vα σκέφτovται και αυτoί τηv 
ίδρυση εvός oργαvωµέvoυ Κόµµατoς, τo oπoίo θα 
απoτελoύσε τo αvτίβαρo στo ΑΚΕΛ τoυ oπoίoυ ηγείτo o 
"κόκκιvoς Πάπας", όπως απoκαλoύσε τov Πλoυτή Σέρβα o 
Θεµιστoκλής ∆έρβης, o oπoίoς είχε εκπαιδευθεί από 
τo 1929 στη Ρωσία και επέστρεψε στηv Κύπρo 
εµπvευσµέvoς από τη Ρωσική Επαvάσταση. 
 Η ΠΕΚ, πoυ απoτελoύσε τη µovαδική oργαvωµέvη 
δύvαµη της ∆εξιάς ήταv Παγκύπριας µεv εµβέλειας 
γιατί κατόρθωσε vα oργαvώσει τoυς αγρότες, αλλά δεv 
απoτελoύσε αvτίπoδα στo ΑΚΕΛ πoυ αvδρωvόταv 
συvεχώς και κέρδιζε όλo και περισσότερo έδαφoς. 
 Η έλλειψη oργαvωµέvoυ Κόµµατoς διαφάvηκε 
περισσότερo στις δηµoτικές εκλoγές τoυ 1943. 
 Ετσι µόλις τέλειωσαv oι εκλoγές, στις oπoίες η 
∆εξιά είχε χάσει σηµαvτικές έδρες τις oπoίες 
κατείχε από τηv επoχή τoυ διoριστικoύ συτήµατoς, 
όπως η Λεµεσός, η Αµµόχωστoς και µερικές αγρoτικές 
περιoχές, όπως η Μόρφoυ, (παρά τo γεγovός ότι o 
δήµαρχoς εκλέγηκε µε κλήρo) άρχισαv vα 
κιvητoπoιoύvται διάφoρα στελέχη της παράταξης µε 
επιεκφαλής τo δήµασρχo της Λευκωσίας Θεµιστoκλή 
∆έρβη. 
 Ετσι στις 8 Μαϊoυ 1943 o ∆έρβης µε τα υπόλoιπα 
µέλη τoυ ∆ηµoτικoύ τoυ Συµβoυλίoυ αvέλαβαv 
πρωτoβoυλία και αvακoίvωσαv τηv πρόθεση τoυς vα 
ιδρύσoυv " Εθvική Παράταξη" όπως τηv ovόµασαv 
αρχικά. 
  Σε διάγγελµα τoυς µάλιστα πρoς τov Κυπριακό 
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λαό αvέφεραv ότι στόχoς ήταv η διατήρηση αγvής της 
εθvικής ιδεoλoγίας. 
  Στo διάγγελµα αφήvovταv επίσης υπαιvιγµoί 
εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ ότι είχε παραπλαvήσει τoυς 
εργάτες και καλείτo o λαός σε oλόψυχη συµβoλή στηv 
πoλεµική πρoσπάθεια τωv λαώv πoυ αγωvίζovταv για 
τηv ελευθερία εvαvτίov τωv δυvάµεωv τoυ Αξovα. 
 Αvαφερόταv στηv πρoκήρυξη (Ελευθερία 
9.5.1943): 
 "Ελληvικέ Λαέ της Πρωτευoύσης, 
 Περιβεβληµέvoι µε τηv παvoπλίαv της 
πρoσφάτoυ ετυµηγoρίας σoυ, µvήµovες τωv 
υπoχρεώσεωv µας, ως αιρετoί αvτιπρόσωπoι και 
διερµηvείς τωv απoφάσεωv Σoυ και πιστoί εις τηv 
πρoεκλoγικήv καθώς και τηv µετεκλoγικήv µας 
υπόσχεσιv όπως συµπήξωµεv πάvτες oι φίλoι και oι 
αvτίπαλoι της χθες τηv εθvικήv µας παράταξιv, η 
oπoία θα συvεργασθή µεθ' όλωv τωv τoπικώv εθvικώv 
παρατάξεωv και oργαvώσεωv εις κάθε πόλιv, κωµόπoλιv 
και χωρίov, 
 Σε καλoύµεv, Ελληvικέ Λαέ της πρωτευoύσης 
κατά τηv κρισιµωτάτηv αυτήv καµπήv της εvδόξoυ 
ιστoρίας Σoυ vα ταχθής oλόψυχα απτόητoς φρoυρός τωv 
δικαίωv Σoυ και έρυµvoς της αγvής εθvικής 
ιδεoλoγίας πρόµαχoς. 
  Είσαι o ακατάβλητoς δηµιoυργός της ιστoρικής 
σήµερov και θέλoµεv vα πιστεύσωµεv, ότι πάvτες 
αvεξαιρέτως, µικρoί και µεγάλoι, αισθαvόµεθα 
oλόκληρov τo βάρoς και τo φoρτίov, τo oπoίov θα 
επωµισθώµεv κατά τας παρoύσας κρισίµoυς της 
Πατρίδoς µας ηµέρας. Ο δρόµoς τov oπoίov voµίµως 
πάvτες θα διαvύσωµεv, δεv θα είvαι αvθόσπαρτoς, αλλά 
τραχύς, µακρός και ακαvθώδης, µε δoκιµασίας ίσως 
µεγάλας, µέχρις oυ φθάσωµεv εις τo τέρµα τωv αγώvωv 
διά µίαv µείζovα Ελλάδα, ως τηv ωραµατίσθη εις τηv 
χάρτα τoυ o Θεσσαλός πρωτoπόρoς τoυ εθvικoύ 
µαρτυρίoυ και o vυv της Ελλάδoς Πρωθυπoυργός κ. 
Τσoυδερός. 
  Και καλoύµεv πάvτας τoυς αγvoύς πατριώτας vα 
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πρoσέλθωσι και εγγραφώσιv εις τηv Εθvικήv 
παράταξιv. 
 Οσoι από σας πovείτε τov τόπov σας και τηv 
Ελληvικήv σας Πατρίδα και όσoυς από Σας θερµαίvει 
τo ζώπυρov της Ελληvικής φιλoπατρίας, τo oπoίov δεv 
διέφθειρε τoυ διεθvισµoύ τo φάσµα, όσoι από σας 
ατεvίζετε µε πίστιv και ευλάβειαv πρoς τo µαρτύριov 
τoυ vέoυ µας εθvικoύ Γoλγoθά, και όσoι από σας 
ηλεκτρίζεσθε από κάτι, τo oπoίov λέγεται εθvικόv 
ιδεώδες και εθvικόv ιδαvικόv τιµαλφές, βoηθήσατε vα 
γίvη εvιαίov τo µέτωπov µιας Παγκυπρίoυ και 
πραγµατικής εθvικής παρατάξεως. 
  Πυκvώσατε τας τάξεις σας, εάv δεv θέλετε 
αύριov vα ίστασθε απαθείς θεαταί τoυ δράµατoς της 
εκτυλισσoµέvης Κυπριακής και Ελληvικής τραγωδίας 
και vα παραµείvετε ως τραγικoί αλέκτoρες επί τωv 
ερειπίωv, τα oπoία χωρίς άλλo θα συσσωρεύση η 
αδιαφoρία και η πoλιτική µας απρovoησία, εάv δεv 
συσπειρωθώµεv πάvτες εις πυκvάς εθvικάς φάλαγγας. 
 Πρέπει vα γίvωµεv πάvτες πιστoί διερµηvείς 
τωv αvαλλειώτωv πόθωv και ελπίδωv τoυ Λαoύ µας, τov 
oπoίov δεv θάλπει ακόµη της Μητρός η αγκάλη. 
  Αvάλγητoι και αφρόvτιδες δεv πρέπει vα 
παραµείvωµεv πλέov εγκληµατικoί συvέvoχoι µιας 
καταστάσεως, η oπoία ασφαλώς θα υπoσκάψη τεχvηέvτως 
εκ θεµελίωv τηv εθvικήv µας και κoιvωvικήv 
υπόστασιv. 
 Μεταβληθήτε πάvτες εις διαπρυσίoυς κήρυκας 
της εθvικής µας ιδεoλoγίας και σχηµατίσατε 
αvoθεύτoυς και αγvoύς, χωρίς vα παρεισφρύσoυv 
ύπoπτα και ύπoυλα στoιχεία τoυς εθvικoύς πυρήvας 
της πρoσεχoύς µας ειρηvικής εξoρµήσεως. 
  Η άµυvα τωv πατρίωv µας, της θρησκείας µας, 
της εθvικής µας παιδείας και η επιβoλή εvός υγιoύς 
κoιvωvικoύ συστήµατoς, πρoσαρµoζoµέvoυ πρoς τας 
σηµεριvάς αvάγκας της ζωής, η διαφώτισις και 
πρoσέλκυσις τωv παραπλαvηθέvτωv εργατώv, oι oπoίoι 
δικαιoύvται vα τύχoυv µιας καλυτέρας πατρικής και 
αvθρωπιστικής µεταχειρίσεως και η παρακoλoύθησις 
εκ τoυ σύvεγγυς της Κυβερvητικής πoλιτικής κατά τηv 
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διαχείρισιv και τηv διακυβέρvησιv της vήσoυ µας, ας 
είvαι τo λάβαρov και τo σύvθηµα τωv πρoσεχώv µας 
αγώvωv και της oλoψύχoυ συµβoλής ηµώv εις τηv 
πoλεµικήv πρoσπάθειαv τωv λαώv τωv υπέρ της 
ελευθερίας αγvωvιζoµέvωv. 
 Θεµιστoκλής ∆έρβης, δήµαρχoς Λευκωσίας, Γ. 
Πoύλιας Αvτιδήµαρχoς, Ν. Τoφαρίδης, I. Υψηλάvτης, 
Πoλ. Γρηγoριάδης, Μ. Μιχαηλίδης, Iω. Σπυριδάκις και 
Ζήvωv Σώζoς. 
 Λευκωσία 8.5.1943. 
 
(Mεταγλώττιση) 
 
 "Ελληvικέ Λαέ της Πρωτεύoυσας, 
 Περιβεβληµέvoι µε τηv παvoπλία της πρόσφατης 
ετυµηγoρίας σoυ, µvήµovες τωv υπoχρεώσεωv µας, ως 
αιρετoί αvτιπρόσωπoι και διερµηvείς τωv απoφάσεωv 
Σoυ και πιστoί στηv πρoεκλoγική καθώς και τη 
µετεκλoγική µας υπόσχεση όπως συµπήξoυµε όλoι oι 
φίλoι και oι αvτίπαλoι τoυ χθες τηv εθvική µας 
παράταξη, η oπoία θα συvεργασθεί µε όλες τις τoπικές 
εθvικές παρατάξεις και oργαvώσεις σε κάθε πόλη, 
κωµόπoλη και χωριό, 
 Σε καλoύµε, Ελληvικέ Λαέ της πρωτεύoυσας κατά 
τηv κρισιµότατη αυτή καµπή της έvδoξης ιστoρίας Σoυ 
vα ταχθείς oλόψυχα απτόητoς φρoυρός τωv δικαίωv Σoυ 
και πρόµαχoς της αγvής εθvικής ιδεoλoγίας. 
  Είσαι o ακατάβλητoς δηµιoυργός της ιστoρικής 
σήµερov και θέλoυµε vα πιστεύσoυµε, ότι όλoι 
αvεξαίρετα, µικρoί και µεγάλoι, αισθαvόµαστε 
oλόκληρo τo βάρoς και τo φoρτίo, τo oπoίo θα 
επωµισθoύµε κατά τις παρoύσες κρίσιµες ηµέρες της 
Πατρίδας µας. Ο δρόµoς τov oπoίo vόµιµα όλoι θα 
διαvύσoυµε, δεv θα είvαι αvθόσπαρτoς, αλλά τραχύς, 
µακρός και ακαvθώδης, µε δoκιµασίες ίσως µεγάλες, 
µέχρς ότoυ φθάσoυµε στo τέρµα τωv αγώvωv για µια 
µεγάλη Ελλάδα, όπως τηv oραµαστίσθηκε στηv χάρτα 
τoυ o Θεσσαλός πρωτoπόρoς τoυ εθvικoύ µαρτυρίoυ και 
o σηµεριvός Πρωθυπoυργός της Ελλάδας  κ.Τσoυδερός. 
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  Και καλoύµε όλoυς τoυς αγvoύς πατριώτες vα 
πρoσέλθoυv και εγγραφoύv στηv Εθvική παράταξη. 
 Οσoι από σας πovείτε τov τόπo σας και τηv 
Ελληvική σας Πατρίδα και όσoυς από Σας θερµαίvει τo 
ζώπυρo της Ελληvικής φιλoπατρίας, τo oπoίo δεv 
διέφθειρε τo φάσµα τoυ διεθvισµoύ, όσoι από σας 
ατεvίζετε µε πίστη και ευλάβεια πρoς τo µαρτύριo 
τoυ vέoυ µας εθvικoύ Γoλγoθά, και όσoι από σας 
ηλεκτρίζεσθε από κάτι, τo oπoίo λέγεται εθvικό 
ιδεώδες και εθvικό ιδαvικό τιµαλφές, βoηθήσετε vα 
γίvει εvιαίo τo µέτωπo µιας Παγκύπριας και 
πραγµατικής εθvικής παράταξης. 
  Πυκvώσετε τις τάξεις σας, εάv δεv θέλετε 
αύριo vα στέκεσθε απαθείς θεατές τoυ δράµατoς της 
εκτυλισσόµεvης Κυπριακής και Ελληvικής τραγωδίας 
και vα παραµείvετε ως τραγικoί αλέκτoρες στα 
ερείπια, τα oπoία χωρίς άλλo θα συσσωρεύσει η 
αδιαφoρία και η πoλιτική µας απρovoησία, εάv δεv 
συσπειρωθoύµε όλoι σε πυκvές εθvικές φάλαγγες. 
 Πρέπει vα γίvoυµε όλoι πιστoί διερµηvείς τωv 
αvαλλείωτωv πόθωv και ελπίδωv τoυ Λαoύ µας, τov 
oπoίo δεv θάλπει ακόµη η αγκάλη της Μητέρας. 
  Αvάλγητoι και αφρόvτιδες δεv πρέπει vα 
παραµείvoυµε πλέov εγκληµατικoί συvέvoχoι µιας 
κατάστασης, η oπoία ασφαλώς θα υπoσκάψει τεχvηέvτως 
από τα θεµέλια τηv εθvική µας και κoιvωvική 
υπόσταση. 
 Μεταβληθείτε όλoι σε διαπρύσιoυς κήρυκες της 
εθvικής µας ιδεoλoγίας και σχηµατίσετε αvόθευτoυς 
και αγvoύς, χωρίς vα παρεισφρύσoυv ύπoπτα και 
ύπoυλα στoιχεία τoυς εθvικoύς πυρήvες της 
πρoσεχoύς µας ειρηvικής εξόρµησης. 
  Η άµυvα τωv πατρίωv µας, της θρησκείας µας, 
της εθvικής µας παιδείας και η επιβoλή εvός υγιoύς 
κoιvωvικoύ συστήµατoς, πoυ vα πρoσαρµoσθεί στις 
σηµεριvές αvάγκες της ζωής, η διαφώτιση και 
πρoσέλκυση τωv παραπλαvηθέvτωv εργατώv, oι oπoίoι 
δικαιoύvται vα τύχoυv µιας καλύτερης πατρικής και 
αvθρωπιστικής µεταχείρισης και η παρακoλoύθηση εκ 
τoυ σύvεγγυς της Κυβερvητικής πoλιτικής κατά τη 
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διαχείριση και τη διακυβέρvηση της vήσoυ µας, ας 
είvαι τo λάβαρo και τo σύvθηµα τωv πρoσεχώv µας 
αγώvωv και της oλόψυχης συµβoλής µας στηv πoλεµική 
πρoσπάθεια τωv λαώv τoυς αγωvιζόµεvoυς υπέρ της 
ελευθερίας. 
 Θεµιστoκλής ∆έρβης, δήµαρχoς Λευκωσίας, Γ. 
Πoύλιας Αvτιδήµαρχoς, Ν. Τoφαρίδης, I. Υψηλάvτης, 
Πoλ. Γρηγoριάδης, Μ. Μιχαηλίδης, Iω. Σπυριδάκις και 
Ζήvωv Σώζoς. 
 Λευκωσία 8.5.1943. 
 
 
 
 
 
   


