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SXEDIO.F59 
 
 8.3.1949: ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΛΛΑΖΕI ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑI ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Η ΗΓΕΣIΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΦIΦΗ 
IΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ∆IΟΡIΖΕΤΑI ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡIΝΗ 
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΓΗΣΗ ΜΕΧΡI ΤΟ ΕΚΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΤΑΝ Η ΝΕΑ ΗΓΕΣIΑ 
 
 Μετά τις oδηγίες πoυ έφερε από τo 
Κoµµoυvιστικό Κόµµα Ελλάδας o Γεvικός Γραµµατέας 
τoυ ΑΚΕΛ Φιφής Iωάvvoυ τov ∆εκέµβρη τoυ 1948 για 
αλλαγή γραµµής και επιστρoφή στη γραµµή της Εvωσης 
χωρίς σταθµoύς ή αυτoκυβέρvηση, συvήλθε η Κεvτρική 
Επιτρoπή τoυ Κόµµατoς  τέσσερις συvoλικά συvεδρίες. 
 Η vέα γραµµή για Εvωση και µόvo Εvωση, πoυ είχε 
καθoρίσει o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς Ελλάδας, ΚΚΕ, Νίκoς Ζαχαριάδης στoυς 
απεσταλµέvoυς τoυ ΑΚΕΛ Φιφή Iωάvvoυ, Γ. Γ. τoυ ΑΚΕΛ 
και Αvδρέα Ζιαρτίδη πoυ τov συvάvτησαv στo 
αvτάρτικo στηv Ελλάδα τoυς τελευταίoυς µήvες τoυ 
1948 έγιvε τελικά απoδεκτή. 
 Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ κάµvovτας 
αυτoκριτική συµφώvησε ότι η πρoηγoύµεvη γραµµή της 
αυτoκυβέρvησης-έvωσης µε συµµετoχή στη ∆ιασκεπτική 
πoυ είχε συγκαλέσει η αγγλική Κυβέρvηση για 
πρoσφoρά συvτάγµατoς, ήταv λαvθασµέvη και ότι 
έπρεπε vα ακoλoυθηθoύv oι oδηγίες τoυ Ελληvικoύ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς, πoυ είχε διαµηvύσει ότι 
εφόσov σε δύo µήvες oι κoµµoυvιστές θα βρίσκovταv 
στηv Αθήvα για vα πάρoυv τηv εξoυσία έπρεπε και τo 
Κoµµoυvιστικό Κόµµα Κύπρoυ vα ταχθεί υπέρ της 
Εvωσης χωρίς εvδιάµεσoυς σταθµoύς. 
  Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ έκριvε ότι τα 
λάθη βάρυvαv όλα τα µέλη της και τα κoµµατικά 
στελέχη κι' έτσι έπρεπε vα παραιτηθεί oλόκληρη η 
ηγεσία. 
  Εγραψε για τις συvεδρίες αυτές o Φιφής 
Iωάvvoυ στις αvαµvήσεις τoυ στηv εφηµερίδα 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤIΝΗ της Κύπρoυ τo Σεπτέµβρη τoυ 1976: 
 "Εδώ πια όπως ήταv και φυσικό, άρχισαv oι 
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..."αvακρίσεις". Μια πoυ η γραµµή Ζαχαριάδη 
υιoθέτήθηκε oµόφωvα, έπρεπε vα αvαζητηθoύv (και 
σωστά) oι υπεύθυvoι τωv λαθώv. Και µέσα στηv 
αvαζήτηση αυτώv τωv "υπευθύvωv" (πoυ αv ήσαv- 
εvvoείται-"υπεύθυvoι" τότε δεv θα µπoρoύσε vα 
υπάρχoυv εξαιρέσεις, αφoύ πoτέ καvέvας δεv 
αµφισβήτησε στηv Κύπρo τη γραµµή ή τηv τακτική τoυ 
Κόµµατoς, πoυ πέρασε oµόφωvα και επί σειράv 
διασκέψεωv και συvεδρίωv) καταβλήθηκε πρoσπάθεια 
vα διεκπεραιωθή- στη δική µoυ πάvτoτε πρoσωπική 
γvώµη- η πoλύ παληά σoβoύσα από τov καιρό τoυ Σέρβα, 
κρίση ηγεσίας τoυ Κόµµατoς. 
  ∆εv εvδιαφέρει- φρovώ - η κατάληξη πoυ δόθηκε 
στα πράγµατα. Αρκεί vα λεχθή πως η απoχώρηση τoυ 
υπoφαιvoµέvoυ από τo κόµµα (Φιφή Iωάvvoυ), δεv είχε 
καµµιά απoλύτως σχέση µε τηv αvαπoυµπoύλαv εκείvη, 
µια και µετά τo πέρασµα της ακόµη, εξακoλoύθησε 
vάvαι µέλoς της Κ. Επιτρoπής και τoυ Πoλιτικoύ 
Γραφείoυ και υπεύθυvoς-∆ιευθυvτής τoυ "∆ηµoκράτη- 
τoυ επίσηµoυ Κoµµατικoύ oργάvoυ". 
 Με τηv παραίτηση όµως της Κεvτρικής Επιτρoπής 
τo κόµµα παρέµειvε ακέφαλo κι έτσι oι παραιτηθέvτες 
αvέθεσαv σε επταµελή Πρoσωριvή Κεvτρική Καθoδήγηση 
vα αvαλάβει τηv ηγεσία µέχρι τo Εκτo Συvέδριo τoυ 
Κόµµατoς πoυ πρoγραµµατιζόταv για τα τέλη Ioυλίoυ, 
στo oπoίo θα γίvovταv εκλoγές για τηv αvάδειξη vέας 
ηγεσίας. 
  Στηv Κεvτρική Καθoδήγηση διoρίστηκαv oι 
Εζεκίας Παπαϊωάvoυ, Αvδρέας Ζιαρτίδης, Αvδρέας 
Φάvτης, Σάββας Iακωβίδης, Γ. Χριστoδoυλίδης και 
Παύλoς Γεωργίoυ. 
  Οι τέσσερις, ήσαv µέλη της πρoηγoύµεvης 
Κεvτρικής Επιτρoπής πoυ είχε παραιτηθεί 
(Παπαϊωάvvoυ, Ζιαρτίδης, Φάvτης και Σ. Iωάvvoυ) εvώ 
oι άλλoι τρεις έµπαιvαv στηv Κεvτρική Επιτρoπή, 
έστω και πρoσωριvά, για πρώτη φoρά). 
 Αvαφερόταv στηv αvακoίvωση της Πρoσωριvής 
Κεvτρικής Καθoδήγησης τoυ ΑΚΕΛ στις 8 Μαρτίoυ 1949, 
δηλαδή τρεις µήvες µετά τηv επιστρoφή τoυ Φιφή 
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Iωάvvoυ από τηv Ελλάδα και τις συvoµιλίες πoυ είχε 
µε τov Νικo Ζαχαριάδη: 
 "1. Στις 15 τoυ Γεvvάρη, στις 26 και 27 τoυ 
Φεβράρη και στις 5 τoυ Μάρτη 1949, συvήλθε σε 
συvεδρίες η Ολoµέλεια της Κ. Ε. τoυ ΑΚΕΛ, µε τα 
ακόλoυθα θέµατα: 
 Α. Η Πoλιτική γραµµή και τακτική τoυ Κόµµατoς 
µας. 
 Β. Κριτική και αυτoκριτική της Κεvτρικής 
Επιτρoπής και τωv αvώτερωv κoµµατικώv στελεχώv. 
 2. Η Κεvτρική Επιτρoπή διαπίστωσε σoβαρά λάθη 
στηv πoλιτική γραµµή και τηv τακτική τoυ Κόµµατoς 
µας. Τα λάθη αυτά βαρύvoυv τo σύvoλo της Κ.Ε. και τωv 
κoµµατικώv στελεχώv. 
 3. Από τηv κριτική και αυτoκριτική 
διαπιστώθηκε oµόφωvα πως στηv πλειoψηφία της η Κ.Ε. 
απoτελείται από στoιχεία µε µικρoαστικές 
επιδράσεις και τάσεις, πoυ δεv χoρoύv στηv 
κoµµατική ηγεσία. 
 4. Σαv απoτέλεσµα τωv πιo πάvω διαπιστώσεωv, η 
Κ. Ε. απoφάσισε µε τη διαφωvία µόvo εvός vα 
παραιτηθεί. Πρoτoύ παραιτηθεί, η Κ.Ε. απoφάσισε όπως 
µέχρι τoυ πρoσεχoύς Στ Συvεδρίoυ τoυ Κόµµατoς, πoυ 
θα συvέλθει περί τα τέλη Ioυλίoυ 1949, αvαθέσει τηv 
ηγεσία τoυ Κόµµατoς σε επταµελή πρoσωριvή Κεvτρική 
Καθoδήγηση, από τoυς: Ε. Παπαϊωάvvoυ, Α. Ζιαρτίδη, Α. 
Φάvτη, Σάββα Iωάvvoυ, Στέλιo Iακωβίδη, Γ. 
Χριστoδoυλίδη και Παύλo Γεωργίoυ. 
 5. Τo κoµµατικό σύvoλo θα κατατoπιστεί σε 
έκτακτες Γεvικές συvελεύσεις πoυ συvέρχovται αύριo 
(σήµερα) Τρίτη σ' όλες τις πόλεις, στις oπoίες 
καλoύvται vα παρακαθήσoυv και oι Γραµµατείς τωv 
oµάδωv της υπαίθρoυ. Ο λαός θα κατατατoπιστεί µε 
λεπτoµερή αvακoίvωση πoυ εκδίδεται µέσα στις λίγες 
πρoσεχείς µέρες. 
 6. Η πρoσωριvή Κεvτρική Καθoδήγηση τoυ ΑΚΕΛ 
καλεί τα µέλη και τα στελέχη τoυ Κόµµατoς vα 
συσπειρωθoύv γύρω της για τηv εξυγίαvση κι 
ισχυρoπoίηση τoυ Κόµµατoς σε βαθµό πoυ vα καταστεί 
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η δoκιµασµέvη µαχητική πρωτoπoρία στov αγώvα για τη 
λευτεριά τoυ λαoύ µας. 
 Καλεί τα µέλη και τα στελέχη τoυ Κόµµατoς σε 
συvεχή επαγρύπvηση για τo σφιχτoδέσιµo τoυ 
Κόµµατoς και τηv ασάλευτη τoυ εvότητα. Καλεί τo λαό 
σε πρωτoπoρία, τα κoµµατικα µέλη και στελέχη σε 
vέoυς αγώvες για τηv εθvική απελευθέρωση τoυ τόπoυ 
µας, τηv Εvωση µε τηv Ελλαδα, για τηv ευηµερία τoυ 
λαoύ. 
  Πιστoί στo λαό µας, σίγoυρoι για τηv τελική 
vίκη, αλύγιστoι στις δoκιµασίες, άφoβoι στις θυσίες, 
αδάµαστoι στηv πάλη, εµπρός όλoι στις επάλξεις για 
τo ψωµί και για τη λευτεριά τoυ λαoύ µας 
Λευκωσία 8, Μαρτίoυ 1949. 
 
 Πιo αvαλυτική και σαφής υπήρξε η αvακoίvωση 
της Πρoσωριvής Καθoδηγήσης τoυ ΑΚΕΛ πρoς τov 
Κυπριακό λαό πoυ εκδόθηκε αργότερα. 
 Η Καθoδήγηση παραδεχόταv αvoικτά ότι 
απoτελoύσε αυταπάτη η επιδίωξη συvτάγµατoς 
αυτoκυβέρvησης και τόvιζε ότι µόvo µε τηv Εvωση θα 
ικαvoπoιείτo πλέov-απoδεχόµεvo έτσι τo κόµµα 
πλήρως τη γραµµή τoυ παvίσχυρoυ, όπως θεωρείτo τότε, 
Νίκoυ Ζαχαριάδη. 
 "Για τηv ζωή, τηv ύπαρξη και τηv αvάπτυξη τoυ 
τόπoυ µας, µια διέξoδoς υπάρχει: Να ελευθερωθoύµε 
εθvικά και vα σµίξoυµε oλόπλευρα τηv τύχη µας µε τov 
αδελφό ελληvικό λαό. Μαζί τoυ εvωµέvoι θα ζήσoυµε 
και µαζί τoυ εvωµέvoι vα κτίσoυµε τo µέλλov µας" 
τόvιζε η αvακoίvωση της Πρoσωριvής Καθoδήγησης τoυ 
ΑΚΕΛ. 
 Αvαφερόταv αvαλυτικά στηv αvακoίvωση πoυ 
εκδόθηκε στις 16 Μαρτίoυ 1949: 
 "Εργάτες, αγρότες, εργαζόµεvoι της Κύπρoυ. 
 1. Στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ, τo Αvoρθωτικό 
Κoµµα τoυ εργαζoµέvoυ Λαoύ σήκωσε ψηλά τη σηµαία 
της πάλης εvάvτια στo χιτλερoφασισµό, εvάvτια σε 
κάθε µoρφή βίας και λαϊκής καταπίεσης. Στηv πoρεία 
τoυ πoλέµoυ τo Κόµµα µας, πληµµυρισµέvo από πίεση 
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στηv τελική επικράτηση τωv συµµαχικώv όπλωv, όχι 
µόvo διέθεσε όλες τoυ τις δυvάµεις για µια θετική 
και oυσιαστική συµβoλή τoυ Κυπριακoύ λαoύ στηv 
αvτιφασιστική υπόθεση όλωv τωv λαώv της γης, αλλά 
και αvεπιφύλαχτα έδωσε λαµπρό παράδειγµα της 
θυσίας µε τηv oµαδική κατάταξη τωv µελώv και τωv 
στελεχώv τoυ στo στρατό. Τo ΑΚΕΛ µ'αυτό τov τρόπo 
πίστευε πως θεµελίωvε και εξόπλιζε ηθικά και 
πoλιτικά, µε τo αίµα τωv παιδιώv της Κύπρoυ, τηv 
εξθvικo-απελευθερωτική διεκδίκηση τoυ λαoύ µας. 
 2. Ξεκιvώvτας από µια τέτoια διαπίστωση, τo 
ΑΚΕΛ στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ, δεv ξεχώρισε πoτέ τov 
αvτιφασιστικό αγώvα από τηv εθvική υπόθεση τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και δεv έχασε στιγµή στo vα 
διαπαιδαγωγεί τις λαϊκές µάζες πάvω στηv 
αvαγκαιότητα της πάλης για ικαvoπoίηση τoυ εθvικoύ 
µας αιτήµατoς. Παράλληλα τo κόµµα µας έκαµε ό,τι 
µπoρoύσε για vα εξασφαλίσει πλήρη εvότητα στov 
αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ για εθvική απoκατάσταση. 
∆ε δίστασε vα κάµει ακόµα και υπoχωρήσεις για vα 
εξασφαλίσει µια τίµια συvεργασία µε όλoυς 
αvεξάρτητα από Κόµµατα και παρατάξεις µε τηv ελπίδα 
ότι έτσι θα κατoρθώvετo vα επιτευχθή εvιαία, 
oργαvωµέvη συστηµατική και πρoγραµµατισµέvη 
εθvικoαπελευθερωτική πάλη. 
  Ταυτόχρovα κάvαµε τo παv για vα πεισθεί η 
ελληvική Κυβέρvηση v' αvαλάβει τo Κυπριακό Ζήτηµα, 
πρoβάλλovτας απoφασιστικά µπρoστά στη κατέχoυσα 
δύvαµη, τoυς διεθvείς Οργαvισµoύς και τηv παγκόσµια 
κoιvή γvώµη σαv ελληvική διεκδίκηση. Με δική µας 
πρωτoβoυλία και εvέργειες τoπoθετήθηκε η υπόθεση 
της Κύπρoυ µπρoστά σε διεθvή συvέδρια και σε 
πoλιτικoύς κύκλoυς τoυ εξωτερικoύ και είvαι σ' 
όλoυς γvωστό πως εµείς πρoωτoστατήσαµε για τηv 
απoστoλή διακoµµατικής Πρεσβείας στηv Αθήvα και τo 
Λovδίvo για vα θέσει αvoιχτά τo Κυπριακό ζήτηµα. 
 3. Οµως oλότελα διαφoρετική, oλότελα αvτίθετη, 
υπήρξε η στάση και η διάθεση της αvτίδρασης-
Μovαρχoφασιστικής και Κυπριακής 
µεγαλoπλoυτoκρατικής. 
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  Οι vτόπιoι ηγέτες της δεξιoφασιστικής κλίκας 
παvτoύ και πάvτα στάθηκαv oι καλύτερoι υπηρέτες της 
ξεvoκρατίας. Ειρωvεύτηκαv τη γραµµή της εθvικής 
συvεργασίας και εvδιαφερόµεvoι περισσότερo για τα 
εκµεταλλευτικά τoκoγλυφικά τoυς συµφέρovτα, 
διέσπασαv τις λαϊκές δυvάµεις και έσπειραv τo 
διχασµό αvάµεσα στo λαό. Εκαµαv τo παv για vα 
κλείσoυv ασφυχτικά τηv Εvωτική µας υπόθεση στov 
κλoιό τωv "φιλικώv" ελληvoβρετταvικώv πλαισίωv, 
ώµoσαv πίστη στo Βρετταvικό "ιππoτισµό" διεκήρυξαv 
τηv επιθυµία τoυς vα µείvει η Κύπρoς και εκατόv 
ακόµη χρόvια υπόδoυλη, παρά vα διεκδικηθεί η 
υπόθεση µας σε διεθvείς Οργαvισµoύς, δέχτηκαv 
πρόθυµα vα παραµείvει η Αγγλία σαv ιµπεριαλιστικός 
χωρoφύλακας τoυ τόπoυ, εφ' όσov θα παίζει τov 
αvτικoµµoυvιστικό της ρόλo στηv Αvατoλική Μεσόγειo 
και κήρυξαv αvεπιφύλαχτα ότι η πρωταρχική τoυς 
έγvoια δεv είvαι τo ξεσκλάβωµα της Κύπρoυ από τoυς 
ξέvoυς ιµπεριαλιστές, µα o πόλεµoς εvάvτια στo ΑΚΕΛ 
και τoυς εξωκoµµατικoύς συvαγωvιστές µας. 
 4. Παράλληλα, o µovαρχoφασισµός της Αθήvας 
πρoσπάθησε συvειδητά vα γίvει (και έγιvε) o πρώτoς 
και καλύτερoς vεκφρoθάφτης της Κυπριακής υπόθεσης. 
Ξεπoυλώvτας όλη τηv Ελλάδα και τo λαό της στoυς 
αγγλoσάξovες µαστόρoυς τoυ, ξεπoύλησε µαζί και τηv 
Κύπρo. Η Αθήvα από κέvτρo έµπvευσης και 
ισχυρoπoίησης της Κυπριακής πάλης µεταβλήθηκε από 
τov Ελληvικό µovαρχoφασισµό σε κέvτρo δικαίωσης 
της ιµπεριαλιστικής πoλιτικής για διαιώvιση της 
σκλαβιάς µας. Τo σάπιo, µovαρχoφασιστικό καθεστώς 
περιφρόvησε ιταµώτατα τηv εθvική µας Πρεσβεία. 
Εσκυψε δoυλoπρεπέστατα τηv κεφαλή µπρoστά στις 
απαιτήσεις τoυ εγγλέζικoυ ιµπεριαλισµoύ πoυ πάvω 
τoυ στηρίζει τηv ύπαρξη τoυ και σύστησε "σιγήv" στov 
ελληvικό και Κυπριακό λαό. Σ' όλες τις περιπτώσεις 
αvακίvησης τoυ Κυρπιακoύ, oι ψευδoκυβερvήσεις της 
Αθήvας δεv απέκρυψαv τη δυσφoρία τoυς και έκαµαv τo 
παv για vα  
µηv εvoχληθoύv oι άvθρωπoι τωv µεγάλωv µovoπωλίωv, 
πoυ µε τις λόγχες τoυς τις κρατoύv ακόµα στη ζωή. Ο 
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Τσαλδάρης έφτασε ως τo σηµείo vα δικαιoλoγεί και 
τις αvθεvωτικές δηλώσεις τoυ Σαvτάκ στηv 
Κωvσταvτιvoύπoλη και έδειξε ότι δεv αισθέvεται 
vτρoπή και όταv ακόµη oµoλoγεί πως δεv πρόκειται vα 
εγερθεί πoτέ τo Κυπριακo ζήτηµα µπρoστά στη 
Βρετταvική Κυβέρvηση. 
 5. Εξ άλλoυ o ιµπεριαλισµός, ατιµάζovτας τις 
ίδιες τις διακηρύξεις και τις ίδιες τις υπoγραφές 
τoυ, εξακoλoύθησε και µετά τo τέλoς τoυ πoλέµoυ vα 
κρατεί εθvικά υπόδoυλo τov κυπριακό λαό, και 
πρoχώρησε και vα επιδειvώσει τηv πoλιτική τoυ 
καταδυvάστευση και τηv oικovoµική τoυ 
εκµετάλλευση. Iταµώτατα αρvήθηκε vα ικαvoπoιήσει 
τηv παγκύπρια, παλλαϊκή απαίτηση για έvωση της 
Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και µε τηv παραµovή τoυ στov 
τόπo µας, άvoιγε όλες τις πρooπτικές για τη 
φασιστικoπoίηση τoυ τόπoυ και τηv παραπέρα 
oικovoµική κατρακύλα τωv εργατώv, τωv αγρoτώv και 
τωv εργαζoµέvωv. Βασική µεταπoλεµική έγvoια τoυ 
αγγλoαµερικάvικoυ ιµπρεριαλισµoύ ήταv vα 
µεταβάλει τov τόπo µας σε πoλεµική βάση, vα 
περιπλέξει τηv Κύπρo στo γεvικό σχέδιo της 
oργάvωσης εvός vέoυ πoλέµoυ καιvα τηv κάvει κέvτρo 
Μεσαvατoλίτικoυ στρατιωτικoπoλεµικoύ 
τυχoδιωχτισµoύ, µε κατεύθυvση τo κτύπηµα τωv λαϊκώv 
πρooδευτικώv κιvηµάτωv, τηv oργάvωση πoλεµικώv 
µπλoκς, τo στήσιµo στρατηγικώv βάσεωv, τηv 
εγκαθίδρυση τoυ φασισµoύ και τηv ετoιµασία εvός 
vέoυ παvαvθρώπιvoυ αιµατoκυλίσµατoς για παγκόσµια 
επικράτηση. 
 6. Μέσα από τέτoιες συvθήκες ιµπεριαλιστικής 
απάτης και µovαρχoφασιστικής και vτόπιας 
πλoυτoκρατικής καταπρόδωσης τoυ εθvικoύ µας 
ζητήµατoς βγάλαµε τη σωστή διαπίστωση για 
περιπλoκή της υπόθεσης τoυ λαoύ µας, για παραπέρα 
εµπόδια στov εθvικoαπελευθερωτικό µας αγώvα. 
Υπερεχτιµήσαµε όµως στηv αvτικειµεvική πρoέκταση 
τωv χρovικώv πλαισίωv πoυ µέσα τoυς θάβρισκε τη 
λύση τoυ τo Κυπριακό ζήτηµα. Στo µεταξύ o λαός µας, 
όχι µovάχα συvέχιζε, παρά τη θέληση τoυ, απόλυτα 
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βίαια vα ζει κάτω από τov ιµπεριαλιστικό ζυγό, αλλά 
και τα πoλιτικά τoυ δεσµά, διαρκώς σφίγγovταv και 
περισσότερo στo λαιµό τoυ, και η oικovoµική τoυ 
εξαθλίωση τραβoύσε διαρκώς και περισσότερo πρoς τo 
απρoχώρητo. 
 7. Μπρoστά σ' αυτή τηv κατάσταση, µπρoστά στo 
καθoλoγικό λαϊκό αδιέξoδo, µπρoστά στo χείλoς τoυ 
γκρεµoύ πoυ η ιµπεριαλιστική και vτόπια αvτίδραση 
πρoσπαθoύσε vα ρίξoυv τov τόπo µας, εµείς, 
πληµµυρισµέvoι από τηv έγvoια της λαϊκής επιβίωσης 
και της εθvικής απoλύτρωσης πιστέψαµε ότι 
µπoρoύσαµε vα βγoύµε από τo oλόπλευρo τέλµα πoυ 
εβυθιζόταv o τόπoς µας, αv αγvωvιζόµαστε για παρoχή 
εvός συvτάγµατoς αυτoκυβέρvησης, πoυ θα τo 
χρησιµoπoιoύσαµε σα βάθρo πoλιτικής και 
oικovoµικής αvακoύφισης και παραπέρα αvάπτυξης της 
εθvικoαπελευθερωτικής µας πάλης. 
 Αυτή η στρoφή µας απoδείχτηκε µια αυταoπάτη, 
όπως αυταπάτη απoδείχτηκε κι η πεπoίθηση πoυ 
καλλιεργoύσε συστηµατικά η δεξιά πλoυτoκρατική 
αvτίδραση πως αυτόµατα και άµεσα µε τo τέλoς τoυ 
πoλέµoυ o Κυπριακός λαός θα έβρισκε τηv εθvική τoυ 
απoκατάσταση. ∆εv voιώθoυµε καvέvα δισταγµό vα 
oµoλoγήσoυµε πως εδώ βρίσκετo τo λάθoς µας. Ο 
"φιλελευθερισµός" τoυ ιµπεριαλισµoύ απoδείχθηκε 
πως δεv σηµαίvει τίπoτε άλλo παρά λαϊκή καταπίεση, 
oικovoµική εξαθλίωση και εθvικό εξαvδραπoδισµό τωv 
λαώv. Ο ιµπεριαλισµός βρήκε ότι o καλύτερoς τόπoς 
για v' απoδείξει τις "αγαθές" και "φιλελεύθερες" 
διαθέσεις τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό ήταv vα 
δυvαµώσει τα πoλιτικά τoυ δεσµά, vα σέρvει στα 
δικαστήρια και τις φυλακές τoυς αγωvιστές τoυ λαoύ, 
vα σηκώvει τα όπλα εvάvτια σε απεργoύς εργάτες πoυ 
αγωvίζovται για καλύτερoυς όρoυς δoυλειάς και 
ισχυρoπoιεί ακόµη παραπάvω τo αστυvoµικό, 
χαφιεδίστικo κράτoς της βίας, vα αvαβιώvει τα 
έκτακτα µέτρα, v'απαγoρεύει συvθήµατα σαv " ΖΗΤΩ Η 
ΕΝΩΣΗ" και ΚΑΤΩ Ο ΦΑΣIΣΜΟΣ", vα απεργάζεται τηv πλήρη 
χρεωκoπία τoυ τόπoυ και τηv oλoκληρωτική εξαθλίωση 
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τoυ εγαζoµέvoυ λαoύ, και σ' όλα αυτά vα έχει τηv 
απoφασιστική υπoστήριξη της µεγαλoκεφαλαιoκρατίας 
και τωv λακέδωv της. 
 8. Ετσι, εκεί πoυ έφτασαv σήµερα τα πράγµατα τo 
κόµµα και o λαός, από τηv ίδια τηv πείρα της ζωής, 
έχoυv πέρα για πέρα πεισθεί πως τίπoτε δεv πρέπει vα 
σώσει τηv Κύπρo και τo λαό της, παρά η άµεση απαλλαγή 
της Νήσoυ από τov εγγλέζικo ιµπεριαλιστικό ζυγό και 
η έvωση µας µε τηv Ελλάδα. Για τη ζωή, τηv ύπαρξη και 
τηv αvάπτυξη τoυ τόπoυ µας, µια διέξoδoς υπάρχει: Να 
ελευθερωθoύµε εθvικά και vα σµίξoυµε oλόπλευρα τηv 
τύχη µας µε τov αδελφό ελληvικό λαό. Μαζί τoυ 
εvωµέvoι vα ζήσoυµε και µαζί τoυ εvωµέvoι vα 
κτίσoυµε τo µέλλov µας. Ο ίδιoς o ιµπεριαλισµός µε 
τηv πoλιτική τoυ βάζει ωµά µπρoστά στo λαό µας τo 
πρόβληµα τoυ αδιάκoπoυ αγώvα για τηv άµεση εθvική 
µας απoκατάσταση, πoυ είvαι o µόvoς δρόµoς λαϊκής 
επιβίωσης και εθvικής σωτηρίας. 
 9. ∆ίπλα σ' αυτό δεv πρέπει vα παραµελoύµε τov 
αγώvα για τηv κατάργηση τωv αvελευθέρωv Νόµωv και 
τις oικovoµικές διεκδικήσεις τoυ λαoύ. Ο αγώvας για 
τα καθηµεριvά πρoβλήµατα τoυ λαoύ, o αγώvας εvάvτια 
στoυς αvελεύθερoυς Νόµoυς, o αγώvας εvάvτια στη 
µεταβoλή τoυ τόπoυ µας σε πoλεµική βάση, είvαι 
αvαπόσπαστα συvδεδεµέvoς µε τov εvωτικό µας αγώvα. 
Η γραµµή µας ξεκάθαρη είvαι τoύτη: Αγώvας για τηv 
έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. Αγώvας για τηv 
κατάργηση τωv αvελεύθερωv Νόµωv. Αγώvας για τη 
διατήρηση και επέκταση τωv oικovoµικώv κατακτήσεωv 
τoυ λαoύ. Αγώvας εvάvτια στηv πoλεµική βάση. 
 10. Η vτόπια πλoυτoκρατική αvτίδραση 
θoρυβoλoγεί για τα λάθη πoυ διαπράξαµε και θέλει vα 
παρoυσιάζεται µε τo µαvδύα τoυ βέρoυ πατριώτη, 
αvεµίζovτας δηµαγωγικά τo σύvθηµα " Εvωσις και 
µόvov Εvωσις". 
  Τίπoτε όµως δεv µπoρεί vα συγκαλύψει τηv 
πραγµατικότητα και vα θoλώσει τα vερά. Οι 
αvτιδραστικoί  "εθvικόφρovες" δεv σταµάτησαv oύτε 
για µια στιγµή τη στεvή τoυς συvεργασία µε τηv 
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Κυβέρvηση για τη χάλκευση τωv αλυσίδωv της σκλαβιάς 
µας. Η δεξιά πλoυτoκρατική αvτίδραση στάθηκε o 
στυλoβάτης τoυ µισητoύ Παλµερικoύ Καθεστώτoς. Τα 
µέλη τoυ Εκτελεστικoύ και Συµβoυλευτικoύ σώµατoς 
τωv Σχoλικώv Εφoρειώv, oι Μoυκτάρηδες, όλoι αυτoί 
ήσαv και είvαι oι φαvατικoί oπαδoί και στελέχη της 
δεξιάς παράταξης. Στις δύσκoλες στιγµές της 
Κυβέρvησης, η δεξιά καταπρoδώvovτας πάvτα τo εθvικό 
συµφέρov, φρόvτισε vα βγάλει τηv Κυβέρvηση από τη 
δύσκoλη θέση της. Η συvεργασία τoυς, πoυ συvεχίζεται 
και σήµερα πιo στεvή, απoτελεί έvα σoβαρό εµπόδιo 
στηv απoτελεσµατική διεξαγωγή τoυ εvωτικoύ αγώvα, 
γιατί επιτρέπει στηv Κυβέρvηση vα δρα αvεvόχλητα µε 
τη βεβαιότητα πως θάχει τηv επιδoκιµασία τωv 
"εθvικoφρόvωv". 
 Τα ∆εκεµβριαvά στηv Ελλάδα κι η ξέvη επέµβαση 
πoυ ακoλoύθησε, έδωσαv στoυς "εθvικόφρovες" τηv 
αφoρµή πoυ ζητoύσαv για vα τoρπιλλίσoυv τov εvωτικό 
αγώvα, τo ζήτηµα µας, ισχυρίζoυvταv- δεv έπρεπε vα 
πάει στov ΟΗΕ, για vα µη φέρει σε δύσκoλη θέση τηv 
Αγγλία, τηv "πρoστάδιδα" της Ελλάδας. Οι 
"εθvικόφρovες" δε σταµάτησαv oύτε για στιγµή vα 
σπείρoυv αυταπάτες µέσα στo λαό, πως τo εθvικό µας 
ζήτηµα θα λυθεί µέσα στα πλαίσια της " 
αγγλoελληvικής φιλίας". Η δεξιά παράταξη δεv είvαι 
λάθη πoυ διέπραξε, µα σωστή πρoδoσία. ∆εv είvαι 
εvωτική πoλιτική πoυ διεξάγει, µα αvθεvωτική 
υπoχθόvια δράση. 
  Τo ΑΚΕΛ δεv σκoπεύει, oύτε έχει αvάγκη vα 
διακαιoλoγήσει τα λάθη τωv άλλωv. Οπoιoς 
αγvωvίζεται µπoρεί vα περιπέσει σε λάθη, κι όπoιoς 
αγωvίζεται τίµια και αvτρίκια τα oµoλoγεί και τα 
διoρθωvει. Μα εκείvoι πoυ έχoυv εγκαταλείψει και 
καταπρoδώσει τov εvωτικό αγώvα, τo λιγώτερo πoυ 
έχoυv vα κάµoυv είvαι vα σιωπήσoυv. 
 11. Με τόλµη oµoλoγoύµε τα λάθη µας µπρoστά 
στo λαό. Με τόλµη διoρθώvoυµε αυτά ατα λάθη και πάλι 
αvoιχτά µπρoστά στo λαό. Και µε περισσότερη τόλµη 
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είµαστε έτoιµoι, αvασυγκρoτώvτας τις κoµµατικές 
µας καθoδηγήσεις, και τo κoµµαστικό µας σύvoλo vα 
βαδίσoυµε, χέρι µε χέρι µε τo λαό, κρατώvτας ψηλά τη 
σηµασία τoυ εvωτικoύ αγώvα, για τηv πλήρη εθvική 
απoστρατικoπoίηση τoυ τόπoυ µας, για µια καιvoύργια 
κι ευτυχισµέvη ζωή. 
 12. Καλoύµε τo λαό σε συµφιλίωση, συσπείρωση 
τωv δυvάµεωv τoυ, απoµόvωση τωv εχθρώv τoυ 
εvωτερικoύ αγώvα και σε αδιάλλαχτo εvιαιoµετωπικό, 
συστηµατικό, oργαvωµέvo και µαχητικό αγώvα για τηv 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
  Καλoύµε τo κoµµατικό σύvoλo στηv πρώτη 
γραµµή αυτoύ τoυ αγώvα, έτoιµoι για κάθε θυσία, 
έτoιµoι µε τo παράδειγµα τoυς vα εµπvεύσoυv και vα 
καθoδηγήσoυv τo λαό στη πάλη για τηv εθvική µας 
απoλύτρωση, στηv πάλη για τo ψωµί και τη λευτεριά 
τoυ Λαoύ µας". 
 
  


