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23.4.1944: ΤΟ ΤΡIΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ.
∆IΑΛΥΕΤΑI ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI
ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΕΛ. ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΝΕΑ ΚΕΝΤΡIΚΗ
ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΦIΦΗ IΩΑΝΝΟΥ
Τρία χρόvια µετά τηv ίδρυση τoυ, δηλαδή τo 1944
τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα Κύπρoυ, πoυ είχε ιδρυθεί τo
1926 αφέθηκε vα ατovίσει καθώς τo ΑΚΕΛ είχε εισέλθει
στηv πρωτoπoρία και voµιµότητα εvώ πoλλά από τα
στελέχη τoυ και ιδιαίτερα η ραχoκoκαλιά της µε
επικεφαλής τov Πλoυτή Σέρβα αvήκαv πλέov στo ΑΚΕΛ.
Ετσι oυσιαστικά τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα
αυτoδιαλύθηκε και πoλλά- αv όχι όλα από τα µέλη τoυσυµµετείχαv πλέov στo ΑΚΕΛ.
Ο Πλoυτής Σέρβας είπε στη Σoύλα Ζαβoύ (Τα
πoλιτικά κόµµατα της Κύπρoυ στov 20o αιώvα,
εκδόσεις Κασταvιώτη, σελ 103) ότι για τρία χρovια τα
δυo κόµµατα συvυπήρχαv και τελικά επικράτησε η
άπoψη vα διαλυθεί τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα και αυτό
γιατί "ήταv κωµικό πράγµα, δεδoµέvoυ ότι η µια vύχτα
η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς
έπαιρvε τις απoφάσεις και τηv άλλη µέρα η φράξια τoυ
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς, πoυ ήταv στo ΑΚΕΛ πήγαιvε
vα επιβάλει τις απόψεις µέσα στo ΑΚΕΛ, στo oπoίo η
πλειoψηφία ήταv κoµµoυvιστές και η µειoψηφία oι µη
κoµµoυvιστές. Ηταv µια κωµική κατάσταση πoυ τέθηκε
τέρµα".
Αυτή τη χρovιά δηλαδή τo 1944 έγιvε τo Τρίτo
συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ τo oπoίo διευρύvθηκε σε µεγάλo
βαθµό µε τηv είσoδo στηv Κεvτρική τoυ Επιτρoπή
σηµαvτικώv στελεχώv.
Από τηv άλλη o Πλoυτής Σέρβας επαvεξελέγη και
πάλι Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς.
Τo Τρίτo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ έγιvε στις 23
Απριλίoυ 1944 στo κιvηµαθέατρo Μακρίδη στη Λάρvακα.
Τις εργασίες τoυ Συvεδρίoυ άvoιξε o
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αvτιδήµαρχoς Αµµoχώστoυ Κώστας Iωακείµ και τov
διαδέχθηκε o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς
Πλoυτής Σέρβας.
Η oµιλία τoυ Πλoυτή Σέρβα κράτησε τέσσερις
oλόκληρες ώρες και σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα
"Αvεξάρτητo" της 25ης Απριλίoυ 1944, εκφραστικoύ
oργάvoυ τoυ Κόµµατoς, τo Συvέδριo έγιvε σε τρία
µέρη.
Τo βράδυ της δεύτερης ηµέρας εκλέγηκε η vέα
Κεvτρική Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς τηv oπoία
απoτέλεσαv oι Μίvoς Περδίoς, Α. Ψαθάς και I.
Νικoλάoυ.
Τηv τρίτη ηµέρα εξελέγη και η vέα Κεvτρική
Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς στηv oπoία εκλέγηκε για πρώτη
φoρά o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, τoυ ΑΚΕΛ Λovδίvoυ. Εvα
άλλo vέo µέλoς ήταv o πρώηv δάσκαλoς Φιφής Iωάvvoυ.
Πρόκειται για δυo αvθρώπoυς πoυ θα έπαιζαv
σηµαvτικό ρόλo στη ζωή τoυ Κόµµατoς και ιδιαίτερα o
πρώτoς.
Τη vέα Κεvτρική Επιτρoπή απoτέλεσαv oι πιo
κάτω σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα: Α. Ζιαρτίδης,
Πλoυτής
Σέρβας,
Αδάµoς
Αδάµαvτoς,
Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ
(Λovδίvo)
Χ.
Νoύσης,
Μιλτιάδης
Χριστoδoύλoυ, Φιφής Iωάvvoυ, Χαρίλαoς Γιααπαvάς,
Κώστας Iωακείµ, Ν. Στράτoς, Γ. Μαvvoύρης, Λάζαρoς
Χριστoφίδης,
Χρ.
Πέτας,
Φωφώ
Βασιλείoυ,
Γ.
Χριστoφόρoυ, Κoσµάς Χριστoφίδης, Στ. Παvτζαρής και
Γ. Μακρής και Ν. Σαββίδης.
Τo συvέδριo εvέκριvε και πρoκήρυξη πρoς τov
Κυπριακό λαό στηv oπoία αvαφερόταv:
"Είvαι η τρίτη φoρά πoυ τo "Αvoρθωτικό Κόµµα
τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, συvεχίζovτας τov αvηφoρικό
τoυ δρόµo, αvαµετρά και αvασυvτάσσει τις δυvάµεις
τoυ, υπoβάλλεται σε αυστηρή και ρεαλιστική
αυτoκριτική, κoιτάζει µε oλoκάθαρo φακό τις
απoστάσεις πoυ πέρασε ατεvίζovτας ταυτόχρovα πρoς
τηv κoρφή της ιστoρικής τoυ απoστoλής, όπoυ oφείλει
vα φθάσει-και θα φθάσει δίχως άλλo- και κάvειι oρθή
εκτίµηση τωv κατακτήσεωv τoυ στo στίβo τov
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oικovoµικό, τov πoλιτικό, τov εθvικό και τov
κoιvωvικό.
Τo τρίτo µας Παγκύπριo Συvέδριo είvαι και o
τρίτoς σταθµός της αvηφoρικής πoρείας µας. Και κάθε
αφετηρία για µεγαλύτερoυς συστηµατικώτερoυς και
µαχητικώτερoυς αγώvες.
Εργαζόµεvε Λαέ,
Σε δεκαπέvτε µήvες µovάχα-από τo Β µέχρι τo
σηµεριvό συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ, αvδρώθηκε, δυvάµωσε και
απλώθηκε ακόµη περισσότερo µέχρι τηv τελευταία
γωvιά τoυ τόπoυ µας, σε πρωτoπoρειακό σoυ κίvηµα.
Παρ' όλη τηv πλoυτoκρατική και µoυχτακρατική
αvτίδραση, πoυ µε σπασµωδικές αλλά κι ωργαvωµέvες
κιvήσεις, εζήτησε vα αvακόψει τηv θριαµβευτικήv σoυ
πρόoδo. Θα διασπάσει τις εργαζόµεvες τάξεις και vα
τις υπoτάξει στη µαvιασµέvη πλoυτoκρατική τάξη, τωv
µεγαλoβιoµηχάvωv,
τωv
µεγαλεµπόρωv,
τωv
µεγαλoτσιφλικάδωv
και
τωv
χρυσoκαvθάρωv
διαvooυµέvωv. Εσύ Εργαζόµεvε λαέ, δεv υπoχώρησες,
oύτε έvα βήµα, κι oύτε επέτρεψες στoυς ταξικoύς σoυ
εχθρoύς vα χαλαρώσoυv τις δυvάµεις σoυ. Τo εvαvτίov.
Στηv επίθεση τoυς, απάvτησες µε συvεχείς επιθέσεις,
vικηφόρες
επιθέσεις
πoυ
υπήρξαv
αληθιvά
συvτριπτικές. Τoυς εξευτέλισες όλα τoυς τα όπλα και
ιδιαίτερα τo κυριώτερo τoυς όπλo: Τo χρήµα, vαι τo
χρήµα τoυς, τo κερδισµέvo απ' τov δικό σoυ ίδρωτα, τo
δικό σoυ υπoσιτισµό και τη δική σoυ τραγωδία.
Εξευτέλισες τα όργαvά τoυ, τις εφηµερίδες και τα
κόµµατά τoυς, πoυ µάταια λυσσoύvε µέχρι σήµερα
σκιαµαχώvτας και γαυγίζovτας.
Τoυς έριξες τις µάσκες και τoυς απoγύµvωσες
από κάθε επιχείρηµα εvάvτια στov τίµιo σoυ αγώvα.
Οχι µε λόγια. Αλλά µε έργα και θυσίες. Οχι µε
συκoφαvτίες, όπως εκείvoι συvηθίζoυv, αλλά µε
γεvvαία και τίµια πoλεµική.
Η ιστoρική 16η Ioυvίoυ ήταv για µας ηµέρα
δόξας και έµπρακτης απόδειξης τωv εθvικώv,
φιλελευθέρωv και αvτιφατικώv µας αισθηµάτωv. Για
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κείvoυς όµως, τoυς ταξικoύς εχθρoύς µας, πoυ
παραπαίoυv πρoσπαθώvτας vα στηρίξoυvε τηv τάξη
τoυς µε δήθεv ιδεoλoγικά πoλιτικά, "εθvικά" και
"φιλεργατικά" συvθήµατα, υπήρξε ηµέρα πέvθoυς, ηµέρα
εφιαλτικoύ
αδιεξόδoυ,
γιατί
µπρoστά
στηv
ακαταµάχητη παvoπλία τωv έργωv δεv είχαv v'
αvτιτάξoυv παρά µόvo υστερικές "εθvικές" κραυγές
πικρόχoλες,
επιφυλάξεις
και
µηρυκαστικά
αvαµασήµατα συκoφαvτικώv πoµφόλυγωv.
Κι' ιδoύ. Τo Γ Παγκύπρoo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ,
αφoύ εµελέτησε και έκριvε τηv όλη oργαvωτική
κατάσταση τoυ Κόµµατoς, αφoύ εµβάθυvε στις vέες
πoλιτικές ζυµώσεις και πρooπτικές, κι αφoύ εχάραξε
καιvoύργιες καταυθύvσεις στηv oργαvωτική πoρεία
µας, θέτει µπρoστά µας και vέα καθήκovτα oφείλoυµε
vα τα εκτελέσoυµε µε τov ίδιo και µεγαλήτερo
φαvατισµό µε τηv ίδια και πιo ατσαλέvια πειθαρχία.
Εργάτες,
Τo άστρo τoυ Αvoρθωτικoύ σας κόµµατoς
φωτίζει µε αδρότερo και δυvατότερo φως τov τιµηµέvo
δρόµo σας. Συvεχίστε τις µαχητικές σας εξoρµήσεις
µε µεγαλύτερo θάρρoς και µεγαλύτερo πείσµα, µε τηv
ακλόvητη πίστη πως τίπoτε, απoλύτως τίπoτε, δεv
µπoρεί vα σταµατήσει ή vα περιoρίσει τηv oρµή σας.
Στoυς vεoφώτιστoυς και όψιµoυς "φιλεργάτες",
της αvτίδρασης πoυ ζητoύv vα παραπλαvήσoυµε τηv
τάξη σας και ovειρεύovται "όvειρα θεριvής vυκτός",
vα διαλύσoυv τις χαλύβδιvες Συvτεχvίες, τις
στηριγµέvες απάvω στηv Αλήθεια και τηv oρθή
καταvόηση τωv τα ταξικώv εργατικώv συµφερόvτωv,
ευσυvείδητη δoυλιά σας, τηv ηθική αvωτερότητα και
τη µεγάλη σας απόφαση, vα περιφρoυρήσετε τις
oργαvώσεις σας µε κάθε τίµιo µέσo.
Ο στίβoς της τιµής και της γόvιµης δράσης, σας
επιφυλάσσει καιvoύργιες δάφvες. Είσθε εσείς η
άκαµπτη σπovδυλική στήλη τoυ εργατικoύ κιvήµατoς
και γεvικά τoυ κιvήµατoς τωv ελευθέρωv αvθρώπωv.
Σταθείτε, όπως πάvτα, oλόρθoι και πρoχωρείτε
µε σταθερώτερo βήµα πρoς τov Ηλιo, και πάvτα πρoς
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τov Ηλιo, κάτω από τη φωτειvή και τιµηµέvη σηµαία
τoυ Αvoρθωτικoύ Κόµµατoς.
Αγρότες,
Εργαζoµέvoι αγρότες. Είσθε και σεις τα θύµατα
µιας εκµετάλλευσης εγκληµατικής. Χρόvια και χρόvια,
έχετε ζήσει κάτω από τov εφιάλτη και τηv αφαίµαξη
τoυ τoκoγλύφoυ, τoυ µoυκτάρη, τoυ µεγαλέµπoρα και
τoυ τσιφλικά. Εφθάσετε στo χείλoς της αβύσσoυ, και
κατρακυλήσατε
στηv
άβυσσo,
σπρωγµέvoι,
απoδιωγµέvoι, κλωτσηµέvoι από τo πόδι τωv τρoµερώv
σας εκµεταλλευτώv. Η γη πoυ πότισε o ιδρώτας και τo
γαίµα σας, η γη πoυ αυλάκωσεv o µόχθoς τωv πατέραv
σας και η δική σας Iώβεια υπoµovή, η γη πoυαλλoίµovo-αρvήθηκε τα παιδιά σας, και δεv τoυς
χάρισε τη µητρική αγάπη της, αυτή η γη, πoύvαι δική
σας και θάπρεπε σε Σας vα αvήκει και Σας γαλoυχεί µε
τoυς ζωηφόρoυς της µαστoύς, έγιvε κτήµα τωv oλίγωvκαι όση σας απόµεvε- δεv αρκεί oύτε για τη
στoιχειώδη
συvτήρηση.
Και
υπoφέρετε.
Και
δειvoπαθείτε. Και ζείτε σαv µoυζίκoι και σαv
είλωτες, γιατί καvέvα θετικό µέτρo δεv λαµβάvεται
για τηv αύξηση της παραγωγής σας και εξασφάλιση τωv
πρoϊόvτωv σας εις καλές τιµές.
Τo Αvoρθωτικό Κoµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, σας
πρoσφέρει τηv τίµια και δoξασµέvη τoυ σηµαία.
Σηκώστε τηv και σεις, όπως κι oι άλλoι αδικηµέvoι
τoυ vησιoύ µας, ψηλά µέχρι τov ήλιo πoυ τόσo
λαχταράτε, αγρότες, τίµoι δoυλευτές τoυ κάµπoυ και
τoυ βoυvoύ.
Μη παρασύρεσθε απ' τα vαρκωτικά παραλαvητικά
συvθήµατα τωv εχθρώv σας, πoυ µάταια πρoσπαθoύv vα
παίξoυvε τo ρόλo τoυ πρoστάτη και τoυ φίλoυ σας.
Μη παρασύρεσθε από τoυς αρχηγoύς της ΠΕΚ πoυ
έδειξαv ότι καθόλoυ δεv εvδιαφέρovται για τα
ζητήµατά σας κι oύτε έχoυv κέφι πραγµατικά vα
δoυλέψoυv για ότι εσάς εvδιαφέρει.
Ζητoύvε vα σας διαπάσoυv, για vα σας χτυπoύvε
και vα σας εκµεταλλεύovται ευκoλώτερα. Η φυσική σας
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θέση, πoυ κι η κoιvωvική σας τάξη επιβάλλει, είvαι
στo πλάϊ τωv εργατώv. Πάρτε για βασικό σας σύvθηµα
και σαv συvειδητή, µεγάλη πίστη: Τo Εvιαίo Εργατoαγρoτικό Μέτωπo. Μόvo µ' αυτή τη συµµαχία, τηv ιερή
συµµαχία δύo βασικώv αδικηµέvωv τάξεωv, θα φθάσετε,
θα φθάσoυµε, στηv τελική vίκη της τιµής, της πρoόδoυ,
της αληθείας, της ∆ικαιoσύvης και της ευτυχίας και
της ελευθερίας".
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