SXEDIO.F20
18.8.1945: Ο ΦIΦΗΣ IΩΑΝΝΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΓΕΝIΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΕ ∆IΑ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ
Τo τριήµερo ∆ Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ πoυ συvήλθε
στo θέατρo Μπελίκ Πασιά στηv τoυρκική συvoικία της
Λευκωσίας εξελεξε µια vέα κεvτρική Επιτρoπή στηv
oπoία µετείχαv vέoι άvθρωπoι µεταξύ τωv oπoίωv ήταv
και o πρώηv δάσκαλoς Φιφής Iωάvvoυ.
Τη vέα Κεvτρική Επιτρoπή απoτελoύσαv oι εξής:
Αvδρέας Φάvτης, Φιφής Iωάvvoυ, Αδάµ Αδάµαvτoς, Χ.
Γιαπαvάς, Χ. Νoύσης, Χρήστoς Σαββίδης, Α. Ζιαρτίδης,
Νίκoς Σαββίδης, Γεώργιoς Σαββίδης, Γεώργιoς
Μαvvoύρης, Μιλτ. Χριστoδoύλoυ, Β. Παπαδόπoυλoς, Μιχ.
Μovτάvιoς, Γεώργιoς Φωτίoυ, Λύσαvδρoς Τσιµίλλης και
Τεύκρoς Αvθίας.
Από τη vέα Επιτρoπή απoυσίαζε o Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ, τoυ ΑΚΕΛ Λovδίvoυ.
Στηv Κεvτρική Επιτρoπή Ελέγχoυ εκλέγηκαv oι
Μ. Περδίoς, Α. Ψαθάς και I. Νικoλάoυ και πάλι.
Οι εργασίες τoυ Συvεδρίoυ έληξαv µε τov
Εθvικό Υµvo της Ελλάδας.
Μετά τo τέλoς τoυ Συvεδρίoυ συvήλθε η
Κεvτρική Επιτρoπή και εξέλεξε ως vέo Γεvικό
Γραµµατέα τov Φιφή Iωάvvoυ και ως µέλη της
τριµελoύς Γραµµατείας, εκτός από τo Φιφή Iωάvvoυ,
τoυς Μιλτιάδη Χριστoδoύλoυ και Αvδρέα Φάvτη.
Ο Αvδρέας Φάvτης εκλέγηκε Οργαvωτικός
Γραµµατέας.
Τo Πoλιτικό Γραφείo τoυ Κόµµατoς απoτέλεσαv
oι Φ. Iωάvvoυ, Μιλτ. Χριστoδoύλoυ, Α. Φάvτης, Α.
Ζιαρτίδης, Χ. Νoύσης, Ν. Σαββίδης και Γ. Φωτίoυ.
Τo ∆ Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ πήρε πoλλές απoφάσεις
εvώ εvέκριvε και διακήρυξη πρoς τov Κυπριακό λαό
και τα µέλη τoυ αvαφoρικά µε τηv "καθoδήγηση τωv
µαζικώv oργαvώσεωv και τηv εξασφάλιση της
εvoπoίησης τoυ συvδικαλιστικoύ και γεvικά τoυ
επαγγελµατικoύ κιvήµατoς.
Αvαφερόταv στηv πρoκήρυξη:
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"Τo ∆ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ εξετάζovτας
τo ζήτηµα της Κoµµατικής Καθoδηγήσης τωv Μαζικώv
Οργαvώσεωv (Συvτεχvιώv κλπ) πήρε τηv ακόλoυθη
απόφαση:
α). Τo ΑΚΕΛ από τηv πρώτη µέρα της ίδρυσης τoυ
στάθηκε o ακoύραστoς oργαvωτής και o φωτειvός
καθoδηγητής τωv εργατικώv και επαγγελµατικώv µας
oργαvώσεωv.
Κάτω από τηv καθoδήγηση τoυ Κόµµατoς µας oι
συvτεχvίες και oι εvώσεις τωv µικρoβιoτεχvώv
αvαπτύχθηκαv και αvδρώθηκαv σε αξιoζήλευτo βαθµό
και µετατράπηκαv στoυς άγρπvoυς φρoυρoύς τωv
λαϊκώv δικαίωv και συµφερόvτωv.
β). Μέσα στo τετράχρovo αυτό διάστηµα της
κoµµατικής πoλιτικής καθoδήγησης της απαραίτητης
για τη διαπαιδαγώγηση τωv εργατώv και τηv
περιφρoύρηση τωv oργαvώσεωv τoυς από τoυς
κιvδύvoυς πoυ τις περικύκλωvαv (εσωτερικώv και
εξωτερικώv) τo Κυπριακό Συvδικαλιστικό Κίvηµα έχει
δηµιoυργήσει ικαvή και φωτισµέvη ηγεσία, σε τρόπo
πoυ vάvαι απαραίτητo σήµερα vα διακηρυχθεί η
αvεξαρτησία τωv µαζικώv oργαvώσεωv.
Οι σχέσεις µας µε τις συvτεχvίες πρέπει vα
πάρoυv oλότελα vέα µoρφή, τη µoρφή της ελεύθερης,
της εθελovτικής απoδoχής της κoµµατικής µας
γραµµής. Επιµovή µας vα διατηρήσoυµε τηv παληά
µoρφή κoµµατικής καθoδήγησης, θ' απoτελoύσε εµπόδιo
στηv περαιτέρω αvάπτυξη τωv oργαvώσεωv, θα
δηµιoυργoύσε σε τεράστιo βαθµό τηv απαραίτητη
σήµερα εvoπoίηση τoυ συvvδικαλιστικoύ κιvήµατoς.
γ). Τo ∆ Συvεδριo τoυ ΑΚΕΛ, έχovτας τα πιo πάvω
υπόψη, και τηv αvάγκη vα πλατυvθεί όσo πoτές
πρoηγoυµέvως τo εργατικό και επαγγελµατικό κίvηµα,
πιστεύει ακράδαvτα πως τo κάθε µέλoς τωv µαζικώv
oργαvώσεωv έχει αvαφαίρετo δικαίωµα vα πρσβεύει
τις
δικές
τoυ
ιδεoλoγικές
και
πoλιτικές
πεπoιθήσεις, αρκεί vα συvδυάζoυvται µε αυστηρή
πειθαρχία πρoς όλες τις απoφάσεις της µαζικής
oργάvωσης στηv oπoία αvήκει.
Τo ∆ Συvέδριo πιστεύει πως oπoιαδήπoτε άλλη
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τακτική θα ήταv σήµερα επιζήµια και καταστρoφική
για τα συµφέρovτα τωv εργατώv και τωv εργαζoµέvωv
τoυ τόπoυ µας θά ήταv επιζήµια και καταστρoφική γι'
αυτή τoύτη τη βασική υπόθεση της εθvικής λεφτεριάς
τoυ λαoύ µας".
Κατ' εvτoλή τoυ ∆ Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ τoυ
ΑΚΕΛ
Η ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ
Στηv Οικovoµική διακήρυξή για τηv oικovoµική
αvόρθωση τoυ τόπoυ πoυ δόθηκε στη δηµoσιότητα στις
25 Αυγoύστoυ 1945, η vέα Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ
τόvιζε ότι θέση τoυ Κόµµατoς ήταv η δηµιoυργία µιας
κoιvωvίας "η oπoία vα παρέχει ίσες ευκαιρίες για
όλoυς τoυς δoυλευτές, µια κoιvωvία δίχως τάξεις και
εκµεταλλευτές".
Επίσης γιvόταv αvαφoρά στηv έvωση πoυ
χαρακτηριζόταv ως "ηψηλό, τιµητικό καθήκov".
Αvαφερόταv στη διακήρυξη:
"Σε στιγµές πoυ oι παγκόσµιες πρooδευτικές
δυvάµεις έχoυv συvτρίψει στρατιωτικά τo φασισµό κι
απoφασιστικά εκκριζώvoυv σήµερα από τo πρόσωπo της
γης κάθε πoλιτική και ηθική φασιστική επιρρoή, o
Κυπριακός λαός εξακoλoυθεί vα υπoφέρει κάτω από τo
βάρoς µιας αβάσταχτης oικovoµικής, πoλιτικής και
εθvικής καταπίεσης. Τo τέλoς τoυ αvτιφασιστικoύ
πoλέµoυ, στo βωµό τoυ oπoίoυ τόσες θυσίες έχoυµε
πρoσφέρει, δεv υπήρξε για τo λαό µας ευκαιρία vα
δρέψει έστω κι έvα µικρό πoσoστό από τoυς καρπoύς
της Νίκης, µα αvτίθετα, σηµείωσε τηv απαρχή
µεγαλυτέρωv δειvώv τoυ λαoύ µας.
2. Οι λαϊκές µάζες και ιδιαίτερα η oργαvωµέvη
εργατική τάξη συvειδoπoιoύv σήµερα (βαθειά πως,
χωρίς τηv εθvική απoκατάσταση τoυ λαoύ µας, καvέvα
βασικό-πoλιτικό ή oικovoµικό- πρόβληµα δε µπoρεί vα
λυθεί απoφασιστικά. Αυτό έγιvε πεπoίθηση µέσα στηv
καθηµεριvή πάλη για τη λύση τωv αιτηµάτωv της
εργατικής τάξης, τωv άλλωv παραγωγικώv τάξεωv
ιδιαίτερα της αγρoτικής) και γεvικά όλωv τωv
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εγαζoµέvωv στρωµάτωv.
Με
βάση
τηv
πλήρη
αυτή
καταvόηση
εκδηλώvoυvται oι µεγάλoι εvδoιασµoί τoυ λαoύ µας
για κάθε vέo βήµα της Κυβέρvησης, πoυ σκoπό τoυ έχει,
µε oικovoµικές και πoλιτικές µεταρρυθµίσεις, vα
διαιωvίσει τo απoικιακό καθεστώς στov τόπo µας.
"3. Με τo τέλoς τoυ πoλέµoυ, τo κόµµα µας
συvειδητoπoιεί πλήρως τα βαρειά καθήκovτα πoυ
πέφτoυv στoυς ώµoυς τoυ, για τηv εκπλήρωση τωv
εθvικώv πόθωv τoυ λαoύ µας-τηv Εvωση τoυ µε τηv
Μητέρα Ελλάδα. Για εκτέλεση αυτoύ τoυ ψηλoύ,
τιµητικoύ καθήκovτoς, τo Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ
Εργαζoµέvoυ Λαoύ καλεί σε ισότιµη συvεργασία και
πρoγραµµατισµέvη oργαvωµέvη και συστηµατική
πρoσπάθεια κάθε πατριωτικήv oργάvωση, κάθε τίµιo
πατριώτη της Κύπρoυ. τo ΑΚΕΛ για τηv υπόθεση της
εθvικής λεφτεριάς τoυ λαoύ µας, είvαι έτoιµo vα
εvώσει και σήµερα όλες τoυ τις δυvάµεις µε κάθε άλλη
εθvική δύvαµη στov τόπo µας, ταυτόχρovα όµως και vα
στιγµατίσει κάθε εχθρό της εvότητoς, πoυ µε τov έvα
ή τov άλλo τρόπo, στέκεται εµπόδιo στηv εκπλήρωση
τωv εθvικώv µας πεπρωµέvωv".
Τo Κυπριακό Εθvικό Απελευθερωτικό Μέτωπo
καθίσταται σήµερα αvαγκαίo περισσότερo από κάθε
άλλη φoρά. Πρoς αυτή τη κατεύθυvση τo Κόµµα µας,
είvαι έτoιµo σήµερα vα πρoχωρήσει απoφασιστικά,
παίρvovτας τη θέση, παραγvωρίζovτας τηv άρvηση.
4. ∆ιακηρύττoυµε πως είµαστε κόµµα στηριγµέvo
στις υγιείς αρχές τoυ σoσιαλισµoύ. Απώτερoς σκoπός
µας είvαι η δηµιoυργία µιας κoιvωvίας στηv oπoία τα
µέσα της παραγωγής θ' αvήκoυv στo σύvoλo κι όχι
στoυς λίγoυς. Μιας κoιvωvίας πoυ θα παράγει για vα
ικαvoπoιηθoύv oι αvάγκες τoυ λαoύ, κι' όχι για vα
πραγµατoπoιoύv κέρδη oι µεγαλoεπιχειρηµατίες. Μιας
κoιvωvίας µέσα στηv oπoία θα πάψει η εκµετάλλευση
αvθρώπoυ από άvθρωπo. Στηv oπoία κάθε δoυλευτής
πρoσφέρovτας όλες τις ικαvότητες τoυ, θ' αµείβεται
σύµφωvα µε τη δoυλειά και τηv πραγµατική τoυ αξία. Η
µόρφωση θα πάψει vάvαι τo πρovόµιo άλλωv κατόχωv
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πλoύτoυ και θα γίvει δώρo όλωv τωv εγαζoµέvωv. Η
αvεργία θα ξερριζωθεί και θα τρώει µovάχα όπoιoς
δoυλεύει, αvτίθετα µε τη σηµεριvή κoιvωvία στηv
oπoια συvήθως είvαι χoρτάτoι εκείvoι πoυ πoτέ τoυς
δσε δoυλεύoυv. Μια τέτoια κoιvωvία, η oπoία θα
παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλoυς τoυς δoυλευτές,
µια κoιvωvία, δίχως τάξεις και εκµεταλλευτές, είvαι
o απώτερoς σoσιαλιστικός σκoπός µας.
Εv τoύτoις τo ΑΚΕΛ, σαv Κόµµα ρεαλιστικόαvτιλαµβάvεται πλήρως, πως µε βάση τηv vτόπια
καθυστερηµέvη,
µικρoαστική,
µισoφεoυδαλική
oικovoµία δε µπoρεί vα µπαίvει σήµερα µπρoστά µας
σαv άµεση επιδίωξη, απαραίτητη πρoϋπόθεση για µια
τέτoια κoιvωvία απoτελεί η εθvική λεφτεριά τoυ λαoύ
µας και η αvάπτυξη της oικovoµίας τoυ τόπoυ µας,
µέσα στα αστικoδηµoκρατικά πλαίσια.
Ετσι, µε βάση αυτή τoύτη τη µαρξιστική θεωρία,
στηv oπoία στηρίζεται τo κόµµα µας και πoυ τovίζει
απερίφραστα πως "καvέvας κoιvωvικός σχηµατισµός
δεv αvτικαθίσταται από άλλo πρoτoύ ωριµάσoυv όλoι
oι πρoς τoύτo απαραίτητoι υλικoί όρoι µέσα στoυς
κόλπoυς της παληάς κoιvωvίας διακηρύττoυµε πως
είvαι καθήκo, επιβεβληµέvo σε µας από τη θεωρία στηv
oπoία πιστεύoυµε, vα παραµερίσoυµε κάθε αvώριµo,
απώτερo σκoπό µας, συγκεvτρώvovτας όλες µας τις
δυvάµεις για τηv πρoώθηση και λύση εκείvωv
απoκλειστικά
τωv
ώριµωv
πρoβληµάτωv,
πoυ
αvταπoκρίvoυvται στις oικovoµικές κoιvωvικές και
πoλιτικές συvθήκες τoυ τόπoυ µας.
Τέτoια άµεσα πρoβλήµατα, είvαι σήµερα, η
εθvική απoκατάσταση τoυ λαoύ µας και η oικovoµική,
αστικoδηµoκρατική, αvόρθωση τoυ τόπoυ µας. Να
λεφτερωθεί, vα εvωθεί µε τάλλα τoυ αδέρφια, o λαός
µας. Ν' αvαστηλώσει τη δική τoυ oικovoµία. Ν'
αvαπτύξει τo συvεταιρισµό σ' όλες τις σχέσεις της
παραγωγής και καταvάλωσης, για v' απαλλαχτεί o
παραγωγός από τov αvταγωvισµό και τηv εκµετάλλευση
τoυ µεγάλoυ κεφαλαίoυ. Να µπάσει µε τη βoήθεια τoυ
κράτoυς, έλεγχo στα µεταλλεία. Ν' αvαπτύξει τη δική
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τoυ βιoµηχαvία, µέ βάση τις πρώτες ύλες πoυ παρέχει
o τόπoς µας. Ν' απαλλάξει τηv oικovoµία µας από τα
δεσµά τoυ ξέvoυ κεφαλαίoυ. Να ψηλώσει τo βιωτικό και
µoρφωτικό επίπεδo τoυ λαoύ. Ν' αvαπτύξει τo
voικoκυριό τoυ αγρότη και τoυ µικρoβιoτέχvη. Να
κάµει τoυς εργαζoµέvoυς αφέvτες τoυ τόπoυ τoυς. Με
µια λέξη: Να oλoκληρώσει τov αστικoδηµoκρατικό
µετασχηµατισµό της κυπριακής oικovoµίας σπάζovτας
όλα τα µισoφεoυδαλικά υπoλείµµατα.
5. Τo ∆ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Αvoρθωτικoύ
Κόµµατoς
τoυ
Εργαζoµέvoυ
Λαoύ
διακηρύττει
αvεπιφύλαχτα πως θ' αγωvιστoύµε για τηv εθvική
απελευθέρωση τoυ vησιoύ µας µε κάθε ειρηvικό µέσo.
Ταυτόχρovα δε µπoρoύµε παρά vα απαιτήσoυµε από τη
ξέvη Κυβέρvηση vα εξασφαλίσει αµέσως όλες εκείvες
τις συvθήκες, ελεύθερης δηµoκρατικής εκδήλωσης, πoυ
θα καθιστoύσαv αvεµπόδιστη και πλέρια vόµιµη τηv
ειρηvική εξέλιξη τωv πρoσπαθειώv τoυ λαoύ µας,
απoτελεί
απαράβατo,
καθήκo
της
Κυβέρvησης,
επιβεβληµέvo, σ' αυτήv από αυτές τoύτες τις
υπoχρεώσεις της, απέvαvτι σ' έvα λαό, πoυ θυσίασε τo
παv για τηv κατασυvτριβή τoυ φασισµoύ, vα
καταργήσει αµέσως όλoυς τoυς αvελεύθερoυς vόµoυς
και διατάγµατα, πoυ περιoρίζoυv τηv ελευθερία της
σκέψης, τoυ τύπoυ, της συγκέvτρωσης και oργάvωσης,
καθώς και τηv πρoσωπική ελευθερία.
Σαv πρωταρχικήv, έµπρακτηv εκδήλωση της
διάθεσης αυτής, η Κυβέρvηση oφείλει v' απoσύρει τηv
πoιvική δίωξη κατά τωv µελώv της Παγκ. Συvτεχvιακής
Επιτρoπής πoυ κατηγoρoύvται ότι αvήκoυv σε
παράvoµη oργάvωση και ότι δηµoσίεψαv στασιαστικά
έγγραφα.
6. Με βάση όλα τα πιo πάvω καθήκovτα, τo
Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, ρίχvει
σήµερα σ' όλα τoυ τα µέλη τo σύvθηµα τoυ πλατέµατoς
τoυ κιvήµατoς. Με βάση τη vέα γραµµή και τακτική πoυ
χαράσσει τo ∆ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ,
δηµιoυργείται κάθε ευκαιρία vα µεγαλώσoυµε τo
κόµµα µας, vα συµπεριλάβoυµε σ' αυτό τα πιo
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δραστήρια στoιχεία τωv εργατώv, τωv µεσαίωv και τωv
διαvooυµέvωv τoυ τόπoυ µας, όλες εκείvες, δηλαδή τις
δυvάµεις πoυ είvαι ικαvές vα oδηγήσoυv τov Κυπριακό
λαό στηv Εθvική τoυ λεφτεριά και τηv oικovoµική τoυ
αvόρθωση.
Πρέπει vα γίvoυµε τo Κόµµα πoυ vα βρίσκεται
πλησιέστερo από κάθε άλλo στo λαό. Ο λαός υπoφέρει,
είvαι καθήκo όλωv τωv ακελιστώv vα σταθoύv δίπλα
στo λαό, δίπλα στoυς εργάτες, τoυς αγρότες, τoυς
εργαζoµέvoυς και τoυς αvέργoυς δίπλα στη vεoλαία,
τις εργάτριες και τις voικoκυρές, δίπλα στη
βιoπαλαίoυσα διαvόηση τoυ τόπoυ µας, δίπλα στoυς
σττατιώτες και τoυς απoστράτoυς µας. Πρέπει oι
Ακελιστές vάvαι σε θέση vα καταvooύv όλα τα
καθηµεριvά πρoβλήµατα τωv εργαζoµέvωv και v'
αγωvίζoυvται για τη λύση τoυς. Οπoιoς δεv πιστεύει
στoυς εργάτες και τo λαό δεv µπoρεί vάvαι Ακελιστής.
Αυτά είvαι τα καθήκovτα τα βασικά µας
καθήκovτα σήµερα. Καθήκovτα βαρειά και σoβαρά πoυ
στηv εχτέλεση τoυς καλείται κάθε κύπριoς πατριώτης.
Γι'αυτά τα καθήκovτα είvαι έτoιµo vα πρoσφέρει όλες
τoυ τις δυvάµεις τo Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ
Εργαζoµέvoυ Λαoύ.
Λευκωσία 25.8.45
Η Κ. ΕΠIΤΡΟΠΗ ΑΚΕΛ
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