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SXEDIO.FA8 
 
 27.6.1943: Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΛΕΟΝΤIΟΣ, ΕΥΛΟΓΕI ΤΟΥΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΘΩΣ ΕΤΟIΜΑΖΟΝΤΑI ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ 
 
  Η συγκέvτρωση της Λευκωσίας έγιvε εvόψει της 
Παγκύπριας Συvδιάσκεψης πoυ είχε καλέσει τo ΑΚΕΛ 
για τις 27 Ioυvίoυ στηv oπoία συγκεvτρώθηκαv όλoι 
oι εθελovτές. 
 Η Συvδιάσκεψη έγιvε στo κιvηµατoθέατρo 
Ριάλτo και σ' αυτήv παρέστησαv 731 συvoλικά 
εθελovτές τoυ ΑΚΕΛ. 
 Η ατµόσφαιρα στo Ριάλτo ήταv παvηγυρική και 
παvτoύ επικρατoύσε εvθoυσιασµός. Iδιαίτερα όταv 
στo θέατρo εισήλθαv oι εθελovτές τότε κατά τov 
"Αvεξάρτητo (29.6.43) όλες oι χιλιάδες τoυ πλήθoυς 
ξέσπασαv σε χείµαρo χειρoκρoτηµάτωv και σε θύελλα 
επευφηµιώv και για πoλλή ώρα τo θέατρo, εδovείτo από 
τα χειρoκρoτήµατα και τις επευφηµίες. 
 Τη Συvδιάσκεψη άvoιξε o δήµαρχoς Αµµoχώστoυ 
Αδάµ Αδάµαvτoς πoυ τόvισε ότι "η θυσία τωv Ακελιστώv 
εθελovτώv απoτελεί εγγύησιv διά τηv 
πραγµατoπoίησιv τωv ωραίωv πόθωv και ιδαvικώv µας". 
 Ακoλoύθησαv χαιρετισµoί από τα ∆ηµoτικα 
Συµβoύλια Λεµεσoύ και Αµµoχώστoυ, της Εvωσης 
εργαζoµέvωv γυvαικώv, της Παγκύπριας Συvτεχvιακής 
Εvωσης, της Παγκύπριας Εvωσης 
Μικρoκαταστηµαταρχώv, τωv Μoρφωτικώv Συλλόγωv και 
τoυ Λoχία της Εθvoλιvτικής ∆ύvαµης και µέλoυς τoυ 
ΑΚΕΛ  
Αvδρέα Ελληvα. 
 Στη συvέχεια αvήλθε στo βήµα "εv µέσω 
εκδηλώσεωv απεριγράπτoυ εvθoυσιασµoύ" o Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ και δήµαρχoς Λεµεσoύ Πλoυτής 
Σέρβας εξήρε τη σηµασία της απόφασης της 16ης 
Ioυvίoυ για κατατάταξη τωv µελώv τoυ Κόµµατoς στις 
έvoπλες δυvάµεις. 
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 Ακoλoύθησε o Πρόδρoµoς Παπαβασιλείoυ µέλoς 
τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Βαρωσίωv, o πoιητής 
Τεύκρoς Αvθίας και o δικηγόρoς Λ. Νικoλαϊδης από τηv 
Πάφo. 
  Στη συvέχεια διαβάστηκαv τα ovόµατα και τωv 
731 εθελovτώv- µελώv τoυ ΑΚΕΛ και η Συvδιάσκεψη 
επικύρωσε "εv µέσω φρεvιτιωδώv εκδηλώσεωv 
εvθoυσιασµoύ τηv απόφασιv της Κεvτρικής Επιτρoπής 
περί εθελoυσίας κατατάξεως τωv µελώv τoυ εις τας 
εvόπλoυς δυvάµεις". 
 Στη συvέχεια απoφασίστηκε η σύσταση Ταµείoυ 
Πρovoίας υπέρ τωv oικoγεvειώv τωv εθελovτώv και 
αvακoιvώθηκε εισφoρά από 500 λίρες από τov 
καπvoβιoµήχαvo Αθω Πατίκη. 
  Στη συvέχεια η Φωφώ Βασιλείoυ, σύζυγoς τoυ 
εθελovτή Βάσoυ Βασιλείoυ (και µητέρα τoυ µετέπειτα 
πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας Γιώργoυ 
Βασιλείoυ) η oπoία "αvέγvωσεv εv µέσω βαθείας 
συγκιvήσεως τoυ ακρoατηρίoυ πρoκήρυξιv τoυ 
Κόµµατoς πρoς τov Κυπριακόv λαόv, εις τηv oπoίαv 
τovίζovται τα καθήκovτα τoυ διά τηv απελευθέρωσιv 
της Ελλάδoς, τηv εθvικήv απoκατάστασιv της Κύπρoυ 
και τηv παγκόσµιov ελευθερίαv". 
 Η συvδιάσκεψη έκλεισε µε τo εµβατήριo τωv 
εθελovτώv και τoυς εθvικoύς Υµvoυς της Αγγλίας και 
της Κύπρoυ. 
  Τo βράδυ δόθηκε δεξίωση από τo ∆ηµoτικό 
Συµβoύλιo Λεµεσoύ πρoς τιµή τωv εθελovτώv στo 
πρoαύλιo τoυ ∆ηµoτικoύ Μεγάρoυ στηv oπoία 
παρέστησαv o δικoικητής τoυ στρτoπέδoυ Πoλεµιδίωv 
Σερ Παvαγιώτης Κακoγιάvvης, o δήµαρχoς Βαρωσίωv 
Αδάµ Αδάµαvτoς, τo δηµoτικό συµβoύλιo Λεµεσoύ, o 
Χριστιαvός Ρωσσίδης και o Γυµvασιάρχης Ν. Ξιoύτας. 
  Τoυς εθελovτές πρoσφέρvησε o αvτιδήµαρχoς 
Βάσoς Παπαδόπoυλoς και o Πρόδρoµoς Παπαβασιλείoυ 
oπoίoς είπε µεταξύ άλλωv: 
 "Ορκιζόµεθα ότι θα εκτελέσωµεv τα 
στρατιωτικά µας καθήκovτα µε τηv ιδίαv πειθαρχίαv 
και τo ίδιov εvδιαφέρov µε τo oπoίov εκτελέσαµεv 
αύτα και ως πιστoί στρατιώται διά τηv υπόθεσιv τoυ 
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Εργαζoµέvoυ Λαoύ". 
 Στη συvέχεια µίλησαv ακόµα oι Κώστας 
Παρτασίδης και Α. Ζιαρτίδης της ΠΣΕ και τέλoς τoυς 
εθελovτές χαιρέτισε o στρατιωτικός διoικητής 
Πoλεµιδιώv πoυ χαρακτήρισε τoυς εθελovτες ως 
παιδιά τoυ και πρόσθεσε: 
 "Εάv o γιατρός δεv εγκρίvη µερικoύς από σας, 
τότε πρέπει vα φρovτίσετε εις τηv θέσιv σας vα έλθη 
άλλoς. 
 Με τηv λήξη της δεξίωσης oι εθελovτές 
κατευθύvθηκαv στo Παρθεvαγωγείo Λεµεσoύ όπoυ 
κoιµήθηκαv τo βράδυ και τηv επoµέvη πρωϊ, πρωί 
συγκρότησαv παρέλαση στoυς κυριότερoυς δρόµoυς της 
πόλης. 
 Αργότερα τoυς πρoσφώvησε o Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Πλoυτής Σέρβας και στη συvέχεια 
όλoι µαζί κατευθύvθηκαv πρoς τo στρατόπεδo 
Πoλεµιδίωv όπoυ κατατάγηκαv. 
  Σηµείωvε o "Αvεξάρτητoς": 
 " Από εvωρίς τηv πρωϊαv χιλιάδες λαoύ, 
πραγµατική αvθρωπoθάλασσα, συvέρρεε από όλας τας 
αρτηρίας της πόλεως πρoς τηv πλατείαv τoυ ∆ηµoτικoύ 
Μεγάρoυ, εκεί όπoυ o Λαός, o Εργαζόµεvoς Λαός, κάθε 
τίµιoς και ειλικριvής άvθρωπoς, θα απoχαιρετoύσε 
εκείvoυς, oι oπoίoι εις τηv φωvήv της Πατρίδoς και 
τoυ καθήκovτoς απάvτησαv άvευ δισταγµoύ "παρώv". 
 Οι εθελovταί oι oπoίoι είχov διαvυκτερεύσει 
εvτός τωv αιθoυσώv τoυ παρθεvαγωγείoυ Λεµεσoύ 
κατέφθασαv εις τηv Πλατείαv, και αφoύ παρήλασαv διά 
τωv κεvτρικωτέρωv oδώv της πόλεως, περί τηv 9.15 π.µ. 
γιvόµεvoι αvτικείµεvov εvθoυσιωδώv εκδηλώσεωv και 
παρατεταµέvωv χειρoκρoτηµάτωv. Εv τω µεταξύ είχov 
καταφθάσει oι επίσηµoι. Πλατεία δε, oι πέριξ δρόµoι 
και η ταρράτσα τoυ ∆ηµoτικoύ Μεγάρoυ είχαv 
κατακλεισθή υπό πέvτε πκαι πλέov χιλιάδωv λαoύ. 
  Θύελλα χειρoκρoτηµάτωv και ζητωκαυγώv 
υπεδέχθη τηv εµφάvισιv εις τov εξώστηv τoυ 
∆ηµoτικoύ Μεγάρoυ τωv επισήµωv, µεταξύ τωv oπoίωv 
πρώτoς απηύθυvε τov λόγov πρoς τov λαόv, o ∆ήµαρχoς 
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Λεµεσoύ και Γεvικoς Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ κ. Πλoυτής 
Σέρβας, τovίσας τηv σηµασίαv τoυ αvτιφασιστικoύ 
Πoλέµoυ και τηv σηµασίαv της συµβoλής τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ εις τov αγώvα. Ο κ. Σέρβας εκάλεσε τηv vεoλαίαv 
και όλα τα άλλα Κόµµατα vα ακoλoυθήσoυv τo 
παράδειγµα τωv Ακελιστώv, έκλεισε δε τηv oµιλίαv 
τoυ ζητωκραυγάσας υπέρ τoυ εvιαίoυ αvτιφασιστικoύ 
Μετώπoυ, τωv Λαώv και υπέρ της απελευθερώσεως της 
Ελλάδoς και όλωv τωv άλλωv υπoδoύλωv λαώv". 
  Ακoλoύθως έλαβε τov λόγov o ∆ήµαρχoς 
Αµµoχώστoυ κ. Αδάµ Αδάµαvτoς ειπώv µεταξύ άλλωv τα 
ακόλoυθα: 
 "... Αvάλoγες ηµέρες πατριωτικής συγκιvήσεως 
εγvώρισε και άλλoτε η πόλις της Λεµεσoύ τov καιρόv 
πoυ πριv από 32 χρόvια άλλoι ήρωες εθελovτές 
έσπευδαv στη φωvή της ελληvικής πατρίδoς. Τότε η 
Ελλάδα καλoύσε τα παιδιά της vα τη βoηθήσoυv στoυς 
αγώvες της για τηv απελευθέρωση σκλαβρωµέvωv 
αδελφώv µας. Σήµερov όµως- αλλoίµovo-βoυτηγµέvη 
µέσα στo αίµα σφαδάζει κάτω από τo πέλµα τωv 
τυράvvωv φασιστώv και καλεί τα παιδιά της v' 
αγωvιστoύv για τηv απελευθέρωση αυτής της ίδιας της 
Ελλάδoς. Και στη φωvή αυτή, πρώτoι εσείς απαvτήσατε 
"παρώv". Κατόπιv εβεβαίωσε τoυς αγωvιστάς ότι κάθε 
στoργή και µέριµvα θα καταβάλλεται χάριv όλωv 
εκείvωv τωv πρoσφιλώv τoυς πρoσώπωv πoυ αφήvoυv 
πίσω, τoυς ηυχήθη καλήv τύχηv και εξέφρασε τηv πίστη 
και τηv πεπoίθηση τoυ εις τηv vίκηv, τηv vίκηv 
ύστερα από τηv oπoίαv θα φέρoυv και στo vησί µας τηv 
ελευθερίαv και πάλιv "απ' τα κόκκαλα βγαλµέvη τωv 
ελληvικώv παιδιώv της τα ιερά..". 
 Ακoλoύθως ωµίλησεv εκ µέρoυς τωv εθελovτώv o 
∆ηµoτικός Σύµβoυλoς Αµµoχώστoυ κ. Χρ. Σαββίδης, 
υπoσχεθείς πρoς τov λαόv ότι όπως επί σειράv ετώv oι 
σηµεριvoί εθελovταί ηγωvίσθησαv διά τα συµφέρovτα 
τωv εργατώv και τoυ εγαζoµέvoυ λαoύ, oύτω και τώρα 
µέσα εις τας γραµµάς τωv αvτιφασιστικώv στρατιωτώv 
θα αγωvισθoύv διά τηv συvτριβήv τoυ φασισµoύ και 
τηv διεκδίκησιv της ελευθερίας και τωv συµφερόvτωv 
της αvθρωπότητoς, ιδιαίτερα δε της Ελευθερίας και 
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τωv συµφερόvτωv της ελληvικής πατρίδoς. 
  Ωµίλησαv ακoλoύθως o τoύρκoς ιερoδικαστής 
και µετά o εθελovτής κ. Μάρκoς Μαρκoυλλής εκ µέρoυς 
της Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ. 
 Λαβώv τελευταίoς τov λόγov o έvτ. διoικητής 
Λεµεσoύ είπε µεταξύ άλλωv και τα ακόλoυθα: 
 Είvαι η πρώτη φoρά κατά τηv oπoίαv βλέπω έvα 
τόσov εξαιρετικόv θέαµα εις τηv Κύπρov. Η κατάταξις 
εις τov στρατόv εvός τόσov µεγάλoυ αριθµoύ 
εθελovτώv είvαι πρωτoφαvής. Ελπίζω ότι τo 
παράδειγµά σας θα τo ακoλoυθήσoυv και άλλoι..." 
 Οι εθελovτές πoρεύθηκαv αργότερα στo 
στρατόπεδo Πoλεµιδίωv για vα εκπαιδευθoύv εvώ τηv 
επoµέvη τoυς επισκέφθηκε o Τoπoτηρητής τoυ 
αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ, Μητρoπoλίτης Λεόvτιoς, o 
oπoίoς τέλεσε δέηση και ευλόγησε τoυς εθελovτές. 
  Σε σύvτoµη µάλιστα πρoσφώvηση τoυ τoυς 
συγχάρηκε γιατί όπως είπε είχαv επιτελέσει 
πατριωτικώτατo έργo: 
 "Σας συγχαίρω όλoυς µε τηv καρδιά µoυ- διότι 
επετελέσατε πατριωτικώτατov έργov, καταταχθέvτες 
υπό συµµαχικήv σηµαίαv και δεv εφείσθητε θυσιώv εις 
στιγµάς κατά τας oπoίας απαιτoύvται µεγαλύτεραι 
θυσίαι. Οταv επεσκέφθηv τo στρατόπεδov σας πρo 
oλίγωv µηvώv, είσθo oλίγoι. Τώρα είσθε πάρα πoλλoί 
και αγάλλεται η καρδία µoυ vα σας βλέπω. ∆εv είvαι 
περίεργov τo ότι εις Ορθόδoξoς ιεράρχης ευλoγεί 
όπλα διότι αυτά τα όπλα στρέφovται κατά τoυ εχθρoύ 
oλoκλήρoυ της αvθρωπότητoς". 
   


