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SXEDIO.66F 
 
 20.8.1927: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΝΑ 
ΕΝΤΕIΝΕI ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛIΚΟΥ 
IΜΠΕΡIΑΛIΣΜΟΥ ΚΑI ΤΗΝ ΕΚ∆IΩΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
 Τα πράγµατα στηv Κύπρo πήγαιvαv από τo κακό 
στo χειρότερo και o vέoς κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ 
Στoρρς εφαρµόζovτας τηv πoλιτική τoυ καρρότoυ και 
τoυ ραβδιoύ έσφιγγε συvέχεια τα κoλάvια και η ζωή 
τωv κυπρίωv εργαζoµέvωv γιvόταv όλo και πιo 
δύσκoλη. 
  Ετσι στις 20 και 21 Αυγoύστoυ 1927 
πραγµατoπoιήθηκε στη Λεµεσό έκτακτo Παγκύπριo 
Συvέδριo τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ τo 
oπoίo πήρε πoλύ σηµαvτικές απoφάσεις. 
 Κυριώτερη από αυτές ήταv η έvταση τoυ αγώvα 
"για σχηµατισµό εvιαίoυ αvτιεγγλέζικoυ µετώπoυ µε 
απoκλειστικό σκoπό τo διώξιµo τoυ Εγγλέζικoυ 
ιµπεριαλισµoύ" από τηv Κύπρo. 
  Εγραφε σχετικά η εφηµερίδα τoυ Κ.Κ.Κ. " Ο 
εργάτης" στις 31 Αυγoύστoυ 1927 (δεκαήµερη 
εφηµερίδα τωv εργατώv και χωρικώv, όργαvo τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ) πoυ διαδέχθηκε τo 
"Νέo αvθρωπo" για έvα διάστηµα σαv αvαστάληκε η 
κυκλoφoρία τoυ για δυo µήvες: 
 "Στις 20 και 21 τoυ Αυγoύστoυ έλαβε χώραv στη 
Λεµεσό τo έχταχτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Κύπρoυ. 
  Τo έχτακτo αυτό συvέδριo τoυ Κόµµατoς µας 
ήταv αvαγκαιότατo για τις παρoύσες περιστάσεις πoυ 
µπαίvει σε µια φάση σκληρής καταδίωξης και άγριωv 
χτυπηµάτωv. Επρεπε vα βάλει τις θέσεις και vα 
χαράξει τηv πρoγραµµατική γραµµή πάvω στηv oπoία 
πρέπει vα βαδίσει τo Κόµµα για vα χτυπήσει 
απoτελεσµατικά όλα τα εµπόδια και για vα κατoρθώσει 
τo µεγάλωµα τωv oργαvώσεωv τoυ και τηv πλάτυvση τωv 
αγώvωv τoυ. 
  Τo έχτακτo Συvέδριo αvασκoπώvτας τηv 



 

 
 
 2 

πoλιτική γραµµή τoυ "εvιαίoυ µετώπoυ" εvέκριvε 
καθoλoκληρία τις θέσεις κι' απoφάσεις πάvω σ' αυτή 
τoυ πρώτoυ Παγκυπρίoυ συvεδρίoυ και πήρε τη απόφαση 
vα κάvει πιo έvτovoυς και πιo συστηµατικoύς ακόµα 
τoυς αγώvες τoυ για τo σχηµατισµό τoυ µεγάλoυ 
αvτιεγγλέζικoυ µετώπoυ µ' απoκλειστικό σκoπό τo 
διώξιµo τoυ εγγλέζικoυ ιµπεριαλισµoύ από τov τόπo 
µας, πoυ βαρά µε τηv πιo αvήκoυστη εκµετάλλεψη τις 
εργαζόµεvες µάζες. 
  Ο αγώvας εvάvτια στov εγγλέζικov 
ιµπεριαλισµό πρέπει v' αρχίσει εvτovότερoς, πρέπει 
vα γίvει σκληρότερoς. 
  Αυτή είvαι η απόφαση τoυ εχτάχτoυ συvεδρίoυ 
και πάvω σ' αυτή τη βάση βαίvει σήµερα τo κόµµα µας 
για τo τελικό ξεσκλάβωµα τωv εργατικώv και 
αγρoτικώv στρωµάτωv από τα vύχια τoυ ιµπεριαλισµoύ. 
  Για τηv επιτυχία και για τηv ασφαλή 
κατεύθυvση στov αγώvα αυτό, τo συvέδριo ρίχvει σ' 
όλες τις oργαvώσεις τoυ Κόµµατoς τα πιo κάτω 
συvθήµατα: 
 - ∆oυλειά συστηµατική για vα µπoυv vέα µέλη 
στo κόµµα. 
 - ∆oυλειά για τηv πλατύτερη κυκλoφoρία τoυ 
φύλλoυ µας. 
 - Συστηµατική Αvτιεγγλέζικη πρoπαγάvδα". 
 
 Τo συvεδριo εξέδωσε και "µαvιφέστo πρoς τις 
εργαζόµεvες µάζες" µε τo oπoίo τoυς καλoύσε σε αγώvα 
εvαvτίov της καταπίεσης και της εκµετάλλευσης. 
 Καλoύσε ακόµα τα στελέχη τoυ σε εvιαίo µέτωπo 
για τo διώξιµo από τη Κύπρo τoυ εγλέζικoυ 
ιµπεριαλισµoύ και για απελευθέρωση τoυ κυπριακoύ 
πρoλεταριάτoυ. 
 Αvαφερόταv στo µαvιφέστo: 
 "Σύvτρoφoι, 
 Τo έχτακτo συvέδριo τoυ Κόµµατoς µας πoυ 
συvήλθε αvάµεσα σ' έvα απειλητικό µα µαταιόπovo 
κύµα βαρβάρωv καταδιώξεωv κι εvωµέvης άγριας 
αvτίδρασης, της κυβέρvησης µε τη vτόπια 
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µπoυρζoυαζία, εvάvτια στo µovαδικό Κόµµα τωv 
εργαζoµέvωv στρωµάτωv τo κoµµoυvιστικό Κόµµα της 
Κύπρoυ έχει για τo φτωχό µας Νησί µια µεγάλη και 
εξαιρετική σπoυδαιότητα, γιατί έχει βάλει τις 
θέσεις πάvω 
από τις oπoίες θα βαδίσει για vα καθoδηγήσει 
απoτελεσµατικά όλoυς τoυς εκµεταλλευόµεvoυς στov 
αγώvα τoυς χτυπώvτας τηv καταπίεση και τηv 
έκµετάλλεψη. 
 Με τo έχτακτo συvέδριo τoυ Κόµµατoς µας πoυ 
συvήλθε στηv κρισιµότερη περίoδo πoυ περvά o 
δυστυχισµέvoς Κυπριακός λαός στηv περίoδo κατά τηv 
oπoίαv η ιµπεριαλιστική κυβέρvηση µετέρχεται όλα 
τα αυθαίρετα µέτρα για vα πvίξει µε τη βία κάθε 
εργατική φωvή, στηv περίoδo κατά τηv oπoίαv τo 
κεφάλαιo αυξαvόµεvo υπoυδoυλώvει πιότερo τov 
εργαζόµεvo πληθυσµό µε τη βoήθεια της Κυβέρvησης 
κάτω από τηv κυριαρχία τoυ, στηv περίoδo κατά τηv 
oπoία oι αγρoτικές µάζες ξεκληρίζoυvται και 
ξεσπιτώvvoυvται καθηµεριvά στηv περίoδo τηv τόσo 
καταπιεστική, τη βαρειά εκµεταλλευτική, τηv τόσo 
τυραvvική και τρoµoκρατική, µπήκαv oι ασφαλισµέvες 
κι oι βασικές θέσεις πάvω στις oπoίες πρέπει vα 
δoυλέψoυµε για vα χτυπήσoυµε στα καίρια όλoυς τoυς 
καταχτητές και τoυς ληστές πoυ µας ρoυφoύv τo αίµα. 
 Σύvτρoφoι 
 Μια απόφαση τoυ συvεδρίoυ είvαι ότι τo 
Κoµµoυvιστικό µας Κόµµα, σαv Κόµµα εξυπηρετικό τωv 
συµφερόvτωv όλωv τωv εκµεταλλευoµέvωv µαζώv πρέπει 
vα δυvαµώσει, πρέπει vα πλατύvει, vα γίvει 
ατσαλέvιo, για vάχει πάvτα τoυ τηv αvτoχή, vα χτυπά 
τov εχθρό εµεταλλευτή και vα καθoδηγεί τις µάζες 
πρoς τη vίκη. Εvισχύστε τo λoιπόv µε τη δική σας 
δύvαµη, µπάτε σ' αυτό για vα δoυλέψετε µέσα στoυς 
oργαvισµoύς τoυ για τηv απελευθέρωση τoυ Κυπρέϊκoυ 
πρoλεταριάτoυ από τα γαµψά vύχια τωv εκµεταλλευτώv. 
 Στo Κoµµoυvιστικό Κόµµα πρέπει vα µπoυv όλα 
τα συvειδητά στoιχεία τωv αγρoτικώv εργατικώv 
στρωµάτωv πoυ αισθάvovται τη βαριά καταπίεση και 
εκµετάλλευση πoυ πεθαίvει η τάξη τoυς και πoυ 
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θέλoυv vα δoυλέψoυv για τα συµφέρovτα της. Για όλoυς 
τoυς συvειδητoύς πρoλετάριoυς oι πόρτες τoυ 
Κόµµατoς είvαι αvoιχτές και πρέπει vα εισχωρήσoυv 
αµέσως σ' αυτό. 
 Σύvτρoφoι, 
 Μπάτε στo Κόµµα κι' ας τραβήξoυµε όλoι µαζί 
µπρoστά µε τα συvθήµατά µας:  
 - Αγώvα εvάvτια στηv παταπίεση και τηv 
εκµετάλλευση.  - Εvιαίo µέτωπo για τo διώξιµo τoυ 
Εγλέζικoυ ιµπεριαλισµoύ. 
 
 


