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∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ 1928: ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ
ΤΟΥ Κ.Κ.Κ. ∆IΝΕI Ο∆ΗΓIΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΘΕI ΓIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝIΑIΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΤΕΛIΚΟ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τo Β Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κ.Κ.Κ. έγιvε στις
αρχές ∆εκεµβρίoυ τoυ 1928 σε µια ηµιπαράvoµη
κατάσταση και καθώς oξυvόταv η κατάσταση στηv Κύπρo
και µε τις δυvάµεις πoυ πρόσκειvτo στηv Εκκλησία vα
oργαvώvovται όλo και περισσότερo έδωσε oδηγίες
στηv Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς vα εργασθεί για
oργάvωση εvιαίoυ µετώπoυ µε τελικό σκoπό τηv
απελευθέρωση της Κύπρoυ.
Λεπτoµέρειες για τo συvέδριo έδωσε µετά από
πoλλά χρόvια η εφηµερίδα "Νέoς ∆ηµoκράτης" 1951.
Η εφηµερίδα απoτελoύσε όργαvo της Κεvτρικής
Επιτρoπής τoυ Αvoρθωτικoύ Κόµµατoς τoυ εγαζoµέvoυ
λαoύ (ΑΚΕΛ) τoυ διαδόχoυ τoυ Κoµµoυvιστικoύ
Κόµµατoς Κύπρoυ.
Εγραφε η εφηµερίδα στηριζόµεvo στo "Νέo
Αvθρωπo":
"Στις παραµovές πoυ θα έµπαιvε σε εφαρµoγή o
Νέoς Πoιvικός Κώδικας (πρωτoχρovιά τoυ 1929)
συvήλθε τo Β Συvέδριo τoυ Κ.Κ. (αρχές τoυ ∆εκέµβρη
τoυ 1928). Ο "Νέoς Αvθρωπoς" της 6 τoυ ∆εκέµβρη 1928,
δηµoσιεύει τo "Μαvιφέστo πρoς τoυ εργάτες, τoυς
φτωχoύς χωρικoύς, τoυς βιoπαλαιστές και κάθε
καταπιεζόµεvo Κύπριo" τις θέσεις για τηv oικovoµική
και πoλιτική κατάσταση, θέσεις πάvω στo oργαvωτικό
ζήτηµα και τις απoφάσεις.
Τα έγγραφα αυτά απoτελoύv µια έκκληση πρoς
τov Κυπριακό λαό για αγώvα, τoπoθετoύv τo ζήτηµα της
πoλιτικής και oικovoµικής κρίσης στov τόπo, και
χαράττoυv oργαvωτική γραµµή (βάση o παράvoµoς
κoµµατικός τριµελής πυρήvας) για τηv εκτέλεση τωv
απoφάσεωv τoυ.
Από τις απoφάσεις τoυ απoσπoύµε τα πιo κάτω:
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α). Εvτέλλεται στη vέα Κεvτρική Επιτρoπή vα
καταβάλει όλες τις δυvάµεις για τηv oργάvωση
Εvιαίoυ Μετώπoυ, πoυ τελικό τoυ σκoπό θάχει τηv
απελευθέρωση τoυ vησιoύ.
β). Εvτέλλεται στη vέα Κεvτρική Επιτρoπή, µε
τις δυvατότητες πoυ θα µπoρέσει vα διαθέσει µέσα
στηv παραvoµία, vα λαvσάρεται συvθήµατα τoυ
Κόµµατoς και vα κάµει oύτως ώστε oι λαϊκές µάζες vα
υιoθετήσoυv τo πρόγραµµα τoυ, γιατί χωρίς έvα
τέτoιo αφύπvισµα τoυ κυπριακoύ λαoύ o αγώvας θα
καθίσταται µάταιoς.
γ). Εvτέλλεται στη vέα Κεvτρική Επιτρoπή vα
διακηρύττει και µέσα στηv παράvoµη κατάσταση µ'
όπoιo µέσo της είvαι δυvατό τις oικovoµικές
απαιτήσεις τoυ λαoύ µας.
Πιo
κάτω
διαβάζoυµε
απoφάσεις
"για
συστηµατικώτερη πρoπαγάvδα αvάµεσα στις τoυρκικές
εργαζόµεvες µάζες", "για αvαδιoργάvωση όλωv τωv
τµηµάτωv τoυ Κόµµατoς", σύµφωvα µε τη vέα παράvoµη
κατάσταση, στηv oπoία θα περάσει τo Κ.Κ.Κ. από τηv 1η
τoυ Γεvvάρη τoυ 1929.
Στo ίδιo µέρoς διαβάζoυµε τηv ακόλoυθη
σηµείωση τoυ Β Συvεδρίoυ:
"Οι λoιπές εισηγήσεις, θέσεις και απoφάσεις
τoυ Β Συvεδρίoυ δε µπoρoύv vα δηµoσιευθoύv, εξ
αιτίας της παράvoµης κατάστασης πoυ θα διαµoρφωθεί.
Θα γίvoυv, όµως γvωστές, σ' όλoυς τoυς oργαvισµoύς
τoυ Κ.Κ.Κ. από τη vέα Κεvτρική Επιτρoπή, πoυ θα πρέπει
vα φρovτίσει η δoυλειά αυτή vα γίvει µε τov πιo
µυστικό τρόπo".
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