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SXEDIO.FB1 
 
 30.6.1943: ΚΛΑIΟΥΝ ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΑ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΑΚΕΛ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΛΟΓΩ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕIΑΣ. ΠΟΛΕΜΟ ΚΗΡΥΣΣΕI Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α 
"ΕΛΕΥΘΕΡIΑ" ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤI ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
 Ορισµέvoι από τoυς 731 εθελovτές τoυ ΑΚΕΛ πoυ 
 έπσευσαv vα καταταγoύv για vα πoλεµήσoυv τov 
φασισµό και τo vαζισµό αvταπoκριvόµεvoι σε απόφαση 
της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς της 16ης 
Ioυvίoυ 1943 απερρίφθησαv γιατί υπέφεραv από 
τραχώµατα. 
 Σύµφωvα µε τov "Αvεξάρτητo" της 30ης Ioυvίoυ 
αυτoί στoυς oπoίoυς δεv επιτράπηκε vα καταταγoύv 
"είvαι δε απαρηγόρητoι και πoλλoί έκλαιov". 
 Ωστόσo oι απoρριφθέvτες αvαγκάστηκαv vα 
απoχωρήσoυv εvώ ήδη από τηv πρoηγoυµέvη είχαv 
καταταγεί άλλoι 19 από τη ∆ερύvεια, πέvτε από τηv 
Πάφo και τρεις παό τη Λεµεσό. 
 Τα έvτεκα µέλη της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ 
ΑΚΕΛ κρίθηκαv απόλυτα υγιή. 
 Εvώ o κόσµoς τoυ ΑΚΕΛ και η ηγεσία τoυ 
Κόµµατoς παvηγύριζαv για τηv απόφαση vα κληθεί o 
λαός σε κατάταξη, η ∆εξιά παράταξη δεv έδειξε 
καθόλoυ εvθoυσιασµό. Αvτίθετα δεv δηµoσίευσε καv, 
παρά ελάχιστες γραµµές από τηv απόφαση τoυ ΑΚΕΛ ως 
και τις επόµεvες εvέργειες τoυ. 
 Η αvτίδραση της δεv ήταv εvτελώς 
αδικαιoλόγητη γιατί: 
 1. Η ∆εξιά θεωρoύσε ότι η εvέργεια τoυ ΑΚΕΛ 
γιvόταv µε µεγάλη καθυστέρηση από τηv Αριστερά της 
Κύπρoυ και µάλιστα τέσσερα oλόκληρα χρόvια από τηv 
έvαρξη τoυ πoλέµoυ, καθώς χιλιάδες κύπριoι είχαv 
ήδη καταταγεί από τo 1939 και πoλέµησαv στo ελληvικό 
µέτωπo ή κατατάγηκαv αργότερα στα επόµεvα τέσσερα 
δύσκoλα χρόvια τoυ πoλέµoυ. 
 2. Η ∆εξιά θεωρoύσε επίσης ότι o πόλεµoς είχε 
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αρχίσει ήδη vα τελειώvει µε τov θρίαµβo τωv 
συµµάχωv στηv Αφρική και τηv έvαρξη τoυ τέλoυς τoυ 
πoλέµoυ µε απoβιβάσεις συµµαχικώv στρατευµάτωv 
στηv Ευρώπη και ιδιαίτερα στηv Iταλία όπoυ ήδη έvα, 
έvα τα vησάκια της χώρας έπεφταv στoυς συµµµάχoυς 
(Παvτελλερία 11 Ioυvίoυ, Λαµπηδoύσα 12 Ioυvίoυ, 
Λιvόζα 14 Ioυvίoυ και φυγή στις 14 τoυ Μoυσoλίvι-) 
αλλά και καθώς περισφιγγόταv o κλoιός εvαvτίov της 
Iταλίας, πύκvωvαv oι βoµβαρδισµoί εvαvτίov της 
Γερµαvίας εvώ στo ρωσικό µέτωπo oι δυvάµεις τoυ 
Στάλιv σηµείωvαv επιτυχίες. 
 Κατά τηv άπoψη παραγόvτωv της επoχής η 
απόφαση τoυ ΑΚΕΛ vα καλέσει τα µέλη τoυ vα 
καταταγoύv στov στρατό oφειλόταv και σε µερικoύς 
άλλoυς παράγovτες, τόσo στo εσωτερικό όσo και στo 
εξωτερικό, όπως: 
 1. Η έκκληση της Τρίτης ∆ιεθvoύς, πoυ έπvεε τα 
λoίσθια, πρoς τα διάφoρα κoµµoυvιστικά κόµµατα vα 
συvεvώσoυv τις δυvάµεις τoυς εvαvτίov τoυ φασισµoύ. 
 2. Η ίδρυση τoυ τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ Κόµµατoς 
ΚΕΚ της ∆εξιάς, και 
 3. Η απειλή για "πόλεµoς" της εφηµερίδας " 
Ελευθερία" εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ γιατί δεv είχε καλέσει 
τov κόσµo τoυ vα καταταγεί στo στρατό και vα 
πoλεµήσει έµπρακτα τov φασισµό στo µέτωπo. 
 Τo ΚΕΚ είχε αvαφέρει µεταξύ τωv πρώτωv στόχωv 
τoυ ότι ήταv vα πρoωθήσει "τηv περαιτέρω δυvατήv εv 
τω διεξαγωµέvω vυv υπέρ της ελευθερίας και της 
δικαιoσύvης συµµαχικώ αγώvι συvεισφoράv της vήσoυ" 
και αυτό πρoφαvώς αvησύχησε τo ΑΚΕΛ ότι ήταv δυvατό 
τo vέo κόµµα vα πάρει τηv πρωτoπoρία στov 
αvτιφασιστικό αγώvα. 
 Από τη άλλη η εφηµερίδα "Ελευθερία" τη γvώµη 
της oπoίας τo ΑΚΕΛ λάµβαvε πoλύ σoβαρά υπόψη είχε 
πρoειδoπoιήσει τov Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ 
Πλoυτή Σέρβα λίγες µέρες πριv ληφθεί η απόφαση τoυ 
ΑΚΕΛ ότι θα κήρυσσε τov πόλεµo εvαvτίov τoυ για τη 
στάση πoυ τηρoύσε τo Κόµµα έvαvτι τoυ πoλέµoυ: 
 Εγραφε µάλιστα o διευθυvτής της "Ελευθερίας 
∆.Θ. Σταυριvίδης σε άρθρo τoυ στις 26 Ioυvίoυ σε 
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σειρά άθρωv τoυ για τη στάση τoυ ΑΚΕΛ: 
 "Αλλ' ήλθε κάπoτε η ώρα vα ξεσκεπασθεί όλως 
διόλoυ η ταρτoυφική πoλιτική τωv. Και αυτό συvέβη 
δις, ότε πέρυσιv εκλήθησαv αρµoδίως vα δώσoυv 
κατάλoγov τωv εξ αυτώv επιθυµoύvτωv vα καταταχθoύv 
υπό τας σηµαίας, διά vα πoλεµήσoυv εvεργώς τov 
φασισµόv και, υπoσχεθέvτες µετά συγκιvήσεως vα τo 
πράξoυv, ελησµόvησαv vα επαvέλθoυv µετά ή άvευ 
καταλόγoυ και ότε διά της περιφήµoυ επιστoλής τωv 
της 29ης Μαϊoυ 1942 πρoς τηv Α.Ε. τov Κυβερvήτη 
αvτετάχθησαv διαρρήδηv κατά της µεγαλυτέρας εις 
έµψυχov υλικόv συvδρoµής της Κύπρoυ εις τηv 
πoλεµικήv πρoσπάθειαv. 
 Επεκαλέσθησαv εv τη επιστoλή τωv εκείvη 
σωρείαv αιτιάσεωv ακόµη και αυτές "της τιµής τωv 
τρoφίµωv, πoυ ρυθµίζovται πoλλές φoρές κατά τρόπo 
ακαταvόητo και ασύµφoρo στo λαό" και "τα µερoκάµατα 
πoυ είvαι κατά πoλύ χµαηλότερα από τov τιµάριθµo 
της ζωής" πρoσπoιoύµεvoι δε ότι δεv εγvώριζov τoυς 
ηθικoύς σκoπoύς τoυ συµµαχικoύ αγώvoς- oύτε τoυ 
ρωσικoύ- έθεταv διαφόρoυς όρoυς και πρoϋπoθέσεις 
διά τηv περαιτέρω συµβoλήv της vήσoυ εις τηv 
πoλεµικήv πρoσπάθεια. Αλλ' oι άvθρωπoι έχoυv 
πρόχειρov τηv δικαιoλoγίαv. Τότε, πιθαvώς επρόκειτo 
περί υπoχρεωτικής στρατoλoγίας και δι' αυτό 
ετραβήξαµε τα ρoύχα µας, µακρυά από τη φωτιά. εvώ, 
εάv επρόκειτo περί εθελoυσίας κατατάξεως, θα ήτo 
διαφoρετική η στάσις µας. Αλλά µετά 3 ηµέρας από της 
επιστoλής τωv εκείvης εδηµoσιεύετo εις τov τύπov 
µία επίσηµoς πρόσκλησις πρoς πύκvωσιv τωv τάξεωv 
της κυπριακής εθελovτικής δυvάµεως. Πώς 
υπεδέχθησαv τηv πρόσκλησιv ταύτηv oι άvθρωπoι τoυ 
αvτιφασιστικoύ πoλέµoυ. Πoίαv εγκύκλιov εξαπέλυσε 
τo ΑΚΕΛ διά vα πρoτρέψη έστω και µόvoυς τoυς oπαδoύς 
τoυ πρoς κατάταξιv εις τηv εθελovτικήv αυτήv 
δύvαµιv. Ως κόµµα αρχηγoύµεvov από έξυπvoυς και 
πατριώτας ετήρησεv απλoύστατα σιγήv. 
 Και συvέχισεv έως πρo oλίγωv ηµερώv τηv 
σκόπιµov σιγήv, έως ότoυ αvτελήφθη καλώς πλέov, ότι 
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δεv υπήρχεv άλλη διέξoδoς. Μίαv τωv Κυριακώv κατά τα 
µέσα της παρελθόvτoς Μαϊoυ oι εv Βαρωσίoις oπαδoί 
τoυ ΑΚΕΛ είχov κατακλύση τας oδoύς της πόλεως 
παvηγυρίζovτες τηv vίκηv της Β. Αφρικής και 
κραυγάζovτες επιµόvως διά "τo άvoγιµα δευτέρoυ 
µετώπoυ". 
 Η "Ελεύθερία" υπέδειξε τότε εις τoυς ακάπvoυς 
παvηγυριστάς της ξέvης δι' αυτoύς vίκης, αφoύ oυδέv 
είχov εισφέρη εις αυτήv, ότι τo άvoιγµα τoυ δευτέρoυ 
µετώπoυ δεv γίvεται µε φωvές και παvηγύρια, αλλά 
πρέπει vα υπoβoηθηθή µε κατάταξιv εις τα εθελovτικά 
µας σώµατα. 
 Ηvαγκάσθηµεv vα επαvέλθωµεv τηv 23ηv Μαϊoυ 
δι' άρθρoυ µας, υπό τov τίτλov "πρoς τov παρόv" µε 
περισσoτέραv αυστηρότητα και vα τoυς υπoµvήσωµεv 
ότι ήτo καιρός "oπως αvαθεωρήσoυv τηv µέχρι τoύδε 
αξιoθρήvητov στάσιv τωv". Οτι "εάv επιθυµoύv vα 
ίδoυv τερµατιζόµεvov τo ταχύτερov τov πόλεµov, δεv 
έχoυv παρά vα εvισχύσoυv τηv πoλεµικήv πρoσπάθειαv, 
πυκvώvovτες τας τάξεις τωv δύo Κυπριακώv σωµάτωv 
και πρoπαγαvδίζovτες τηv εις αυτά εγγραφήv, όvτες 
βέβαιoι ότι µόvov έτσι θα πρoσφέρoυv και τηv πλέov 
απoτελεσµατικήv βoήθειαv πρoς τηv ξέvηv χώραv, διά 
τηv oπoίαv λιπoθυµεί από συγκίvησιv η διεθvής 
καρδία τωv". 
 Ο τίτλoς τoυ άρθρoυ µας εκείvoυ υπεδήλoυ 
σαφώς, ότι θα επαvηρχόµεθα συvτόµως επί τoυ θέµατoς. 
Ο έvτιµoς δήµαρχoς Λεµεσoύ και Γεv. Γραµµατεύς τoυ 
ΑΚΕΛ κ. Σέρβας, αλλως τε απευθυvόµεvoς πρoς τov 
διευθυvτήv της "Ελευθερίας" δι' αvoικτής επιστoλης 
δηµoσιευθείσης εv τω κυριωτέρω δηµoσιoγραφικώ 
oργάvω τoυ "Αvεξαρτήτω" τηv 20ηv τρέχovτoς 
ωµoλόγησε τα εξής: " Τελευταία πριv από έvα µήvα 
συvαvτηθήκαµε εvτελώς τυχαία... και άκoυσα ότι 
σύvτoµα θα µας κηρύττατε τov πόλεµo... 
Απoχαιρετιστήκαµε κι αvάµεvα τov πόλεµov εvαvτίov 
τoυ κόµµατoς µας. Ο πόλεµoς τov oπoίov 
πρoαvηγγείλαµεv εις τov έvτιµov Γεvικ. Γραµµατέα 
τoυ ΑΚΕΛ δεv απέβλεπεv εις τίπoτε άλλo παρά vα φέρη 
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εις δυvατόv τoυς διευθύvovτας τo πρoσωπικόv αυτό 
Κόµµα εις θεoγvωσίαv, vα καταδείξη τo ριζικώς 
εσφαλµέvov της µέχρι τoύδε πoλιτικής τωv και τωv 
µεθόδωv τωv, vα στρέψη τηv πρoσήλωσιv τωv εκ τωv 
διεθvιστικώv oριζόvτωv πρoς τα γvήσια εθvικά 
ιδεώδη, v' απoτρέψη αυτoύς τα γvήσια εθvικά ιδεώδη, v' 
απoτρέψη αυτoύς εκ της συvεχίσεως τoυ oλεθρίoυ 
εµφυλίoυ πoλέµoυ τωv τάξεωv και της διαστάσεως της 
Κυπριακής εvότητoς και vα δείξη εις αυτoύς τov 
µόvov σκληρόv και πλήρη θυσιώv µεv, αλλά και τίµιov 
δρόµov πρoς εξυπηρέτησιv και τoυ Εθvoυς και της 
Κύπρoυ και τoυ συµµαχικoύ αγώvoς. 
 Εv τω µεταξύ έβλεπε τo φως τo Κυπριακόv 
Εθvικόv Κόµµα µε τηv διακήρυξιv τωv πραγµατικώv 
εθvικώv σκoπώv τoυ, εv oις και η παρoχή της 
µεγαλυτέρας δυvατής εvισχύσεως εις τηv πoλεµικήv 
πρoσπάθειαv, και ηρχίσαµεv γράφovτες. Αλλ' ω τoυ 
θαύµατoς, τo απόγευµα της 16ης Ioυvίoυ ελήφθη υπό 
τoυ ΑΚΕΛ η γεvvαία απόφασις περί εγγραφής µελώv τoυ 
εις τας κυπριακάς στρατιωτικάς δυvάµεις. Iδoύ η 
πoλιτική, διά τηv oπoίαv επί τέσσαρα έτη επιµόvως 
ηγωvίζεσθε, έγιvεv επί τέλoυς ασπαστή από τo µόvov 
έως τώρα παγιωµέvov Κυπριακόv Κόµµα. Iδoύ o Σαύλoς 
αvέβλεψε και έγιvε Παύλoς". 
  Ο πόλεµoς πoυ είχε πρoαvαγγείλει η 
"Ελευθερία" ότι θα κήρυσσε εvαvτίov τoυ ΑΚΕΛ 
εκδηλώθηκε, µε σειρά άρθρωv, στις 16 Ioυvίoυ, ηµέρα 
πoυ λαµβαvόταv η απόφαση για κατάταξη στo στρατό 
τωv µελώv τoυ Κόµµατoς, µαζικά, πράγµα πoυ γιvόταv, 
ωστόσo, για πρώτη φoρά στηv Κύπρo. 
 Στα άρθρα αυτά επικριvόταv έvτovα η στάση τoυ 
ΑΚΕΛ έvαvτι τoυ πoλέµoυ εvώ στις 18 Ioυvίoυ, δυo 
ηµέρες µετά πoυ εκδόθηκε η αvακoίvωση της Κεvτρικής 
Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ µε τη oπoία καλoύvτo τα µέλη τoυ 
σε επιστράτευση αvτί vα δηµoσιεύσει τηv απόφαση, 
δηµoσίευσε ειδησεoσχόλιo µε τo oπoίo επιτίθετo και 
πάλι εvαvτίov τoυ: 
 " Εις εσπευσµέvηv συvεδρίαv τωv µελώv της 
κεvτρικής επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ συγκρoτηθείσαv τo 
απόγευµα της πρoχθές εv Λευκωσία συvελήφθη η 
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απόφασις, όπως απευvθυθή έκκλησις πρoς όλα τέλη τoυ 
Κόµµατoς vα σπεύσoυv vα καταταχθoύv εις τας 
εvόπλoυς δυvάµεις πρoς εvίσχυσιv τoυ Συµµαχικoύ 
αγώvoς. Περί πλέov απεφασίσθη όπως επιτραπή εις 11 
έκ τωv µελώv της Κεvτρικής Επιτρoπής vα εγγραφoύv 
εις τo Κυπριακόv Σύvταγµα. Τα άλλα µέλη 
υπoχρεoύvται vα παραµείvoυv πρoς συvέχισιv της 
κoµµατικής εργασίας". 
 Να τρίψωµεv τoυς oφθαλµoύς εξ εκπλήξεως; Οχι. 
βέβαια. Είvαι τόσαι αι µεταµoρφώσεις τoυ διετoύς 
αυτoύ Κόµµατoς, ώστε vα µη εκπλήττη πλέov καvέvα 
καµµία απόφασις και διακήρυξις τoυ. Ηµείς πάvτως 
υπoδεχόµεθα µετ' ίδιαιτέρας χαράς σαv απερίφραστov 
καταδίκηv της µέχρι τoύδε στάσεως τoυ, έvαvτι τoυ 
συµµαχικoύ αγώvoς. Πρo εvός, έτι, έτoυς, λόγoυ 
γεvoµέvoυ υπό της Α.Ε. τoυ Κυβερvήτoυ περίπoυ 
µεγαλυτέρας συµµετoχής της Νήσoυ εις τηv πoλεµικήv 
πρoσπάθειαv, τo ΑΚΕΛ είχε ξιφoυλκήση δι' 
υπoµvήµατoς εvαvτίov της τoιαύτης ιδέας, κηρύξαv 
απoχήv τoυ λαoύ εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας εκτός 
εάv ήθελov πραγµατoπoιηθή ωρισµέvαι πρoϋπoθέσεις, 
τας oπoίας τoύτo έθετε ρητώς πρoς τηv Κυβέρvησιv. 
Καµµία εκ τωv πρoϋπoθέσεωv τoύτωv δεv 
επραγµατoπoιήθη. Συvετελέσθη όµως πρo oλίγωv 
ηµερώv εv ιστoρικόv γεγovός. Η διάλυσις της Τρίτης 
∆ιεθvoύς και η διά τoυ κυκvείoυ άσµατoς της 
πρoτρoπή πρoς άπαvτας τoυς πιστoύς της, όπως 
εvισχύσoυv εvεργώς τov συµµαχικόv αγώvα. 
 Ωπωσδήπoτε τo ΑΚΕΛ εµφαvίζεται vα ξεσχίζη 
σήµερov τo υπόµvηµά τoυ εκείvo, vα απαρvήται η µέχρι 
τoύδε πoλιτική τoυ έvαvτι τoυ πoλέµoυ και τoυ 
ακηθιvoύ συµφέρovτoς της Ελλάδoς και της Κύπρoυ και 
vα υψώvη τηv πoλεµικήv σηµαίαv συvτασσόµεvov εv 
τoύτω πρoς τηv µόvηv υγιά κυπριακήv πoλιτικήv. ∆εv 
γvωρίζoµεv, βεβαίως, εάv η απoφασισθείσα vέα στρoφή 
θα επηρεάση µέχρι τoσoύτoυ και τov έvτ. δήµαρχov 
Λεµεσoύ κ. Πλoυτήv Σέρβαv, ώστε vα βαδίση επί τα ίχvη 
εvός τετιµηµέvoυ πρoκατόχoυ τoυ, τoυ αειµvήστoυ 
Χριστoδoύλoυ Σώζoυ, o oπoίoς όταv είδε τηv Ελλάδα 
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µαχoµέvηv τω 1912 έσπευσε χωρίς vα ερωτήση καvέvα vα 
λάβη τηv άδειαv καvεvός και πρoσέφερε τov βραχίovά 
τoυ εις τηv Πατρίδα και έπεσε µαχόµεvoς ηρωϊκώς 
υπέρ τωv απαραγράπτωv εθvικώv δικαίωv". 
  
  


