SXEDIO.F83
27.8.52: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ, ΧΡIΣΤΟΦΗ ΟIΚΟΝΟΜI∆Η (ΝΟΥΣΗ) ΚΑI ΓΩΓΟΥ
ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗ.
Η αvαλυτική απόφαση της Κεvτρικής Επιτρoπής
τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv τριώv στελεχώv τoυ
Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Οικovoµίδη (Νoύση) και
Γιώργoυ (Γώγoυ) Κακoγιάvvη, πoυ λήφθηκε στις 12
Αυγoύστoυ 1952, δόθηκε στη δηµoσιότητα στις 27 τoυ
µήvα και δηµoσιεύθηκε τηv επoµέvη στo "Νέo
δηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ ήταv
πoλυησέλιδη και λεπτoµερής. Η απόφαση έχει ως εξής:
"Η πιo κάτω απόφαση µαζί µε πoλλά άλλα
συµπληρωµατικά στoιχεία, πoυ σχετίζovται µε τη
δράση τωv φραξιovιστώv ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Η∆Η ΚI ΕΓΚΡIΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑI Μ' ΕΝΘΟΥΣIΑΣΜΟ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤIΣ ΟΛΟΜΕΛΕIΕΣ
ΤΩΝ Ε.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, πoυ συvήλθαv µαζί µε άλλα
επαρχιακά κoµµατικά στελέχη. Οι πλατιές αυτές
Επαρχιακές Ολoµέλειες τoυ Κόµµατoς, πoυ µε µεγάλη
ικαvoπoίηση
άκoυσαv
τo
ξεσκέπασµα
της
αvτικoµµατικής φραξιovιστικής oµάδας, εξέφρασαv µε
ψηφίσµατα τoυς πρoς τηv Κ. Ε. τηv απόλυτη αισιoδoξία
τoυς, τηv απεριόριστη εµπιστoσύvη τoυς πρoς τo
Κόµµα και τηv Καθoδηγήση τoυ, τηv απoφασιστικότητα
τoυς vα δoυλέψoυv ακόµα πιo φαvατικά και µε άµιλλα
για vα γίvει τo κόµµα και τo λαϊκό µας κίvηµα
παvίσχυρo, για vα υπερεχτελεστoύv όλες oι απoφάσεις
τoυ 7oυ συvεδρίoυ και της 2ης Ολoµέλειας τoυ ΑΚΕΛ.
Στις oµάδες τoυ Κόµµατoς, πoυ άρχισε και
συvεχίζει η συζήτηση, επικρατεί τo πιo ψηλό πvεύµα
εvθoυσιασµoύ πίστης πρoς τo κόµµα και τηv ηγεσία
τoυ, πίστη πρoς τις τεράστιες δυvάµεις τωv εργατώv
και τωv εργαζoµέvωv, πoυ µε στoργή περιβάλλoυv και
περιφρoυρoύv τo ΑΚΕΛ. Μια ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΜΟΦΩΝIΑ πρoς τηv
απόφαση της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. τέτια πoυ ξεπερvά κάθε
πρoηγoύµεvo, και µια ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑ∆IΚΗ της oµάδας
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τωv oππoρτoυριvστώv-φραξιovιστώv πoυ σήκωσαv τo
αvάστηµα τoυς εvάvτια στo κόµµα, είvαι τo κύριo
χαρακτηριστικό στις συvεδρίες τωv κoµµατικώv µας
oµάδωv.
Απ' όλες τις επαρχίες, απ' όλoυς τoυς τoµείς τoυ
Κόµµατoς η Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ κατακλύζεται µε εvθoυσιώδη
ψηφίσµαστα τωv oµάδωv, στα oπoία διαδηλώvεται η
εµπιστoσύvη τωv ακελιστώv πρoς τηv καθoδήγηση τoυς,
η αvακoύφιση τoυς για τo γεγovός τoυ ξεσκεπάσµατoς
τoυ φραξιovισµoύ πoυ σαv σαράκι υπόσκαπτε τo Κόµµα
και τo Κίvηµα µας. Οι κoµµατικές oµάδες υπόσχovται
στo κόµµα τoυς vα πυκvώσoυv τις γραµµές τoυ µε
εκατovτάδες vέoυς αγvωvιστές, vα oξύvoυv ακόµα πιo
πoλύ τηv επαγρύπvηση τoυς, vα περιφρoυρήσoυv και vα
δυvαµώσoυv τηv εvότητα τoυ Κόµµατoς, vα επιδoθoύv
πιo συστηµατικά στηv κατάργηση της θεωρίας τoυ
µαρξισµoύ-λεvιvισµoύ, vα oργαvώσoυv πιo πλατειά
τoυς αγώvες τωv εργαζoµέvωv σύµφωvα µε τις
απoφάσεις της 2ης Ολoµέλειας.
1. ΤΟ ΑΚΕΛ ΕIΝΑI Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΠIΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΞΕΝΟΚΡΑΤIΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΤΟΤΦIΦΛIΚΑ∆IΚΗΣ ΗΓΕΣIΑΣ ΚΑI ΤΟΥ
ΦΡΑΞIΟΝIΣΜΟΥ-ΟΠΠΟΡΤΟΥΝIΣΜΟΥ .
1. Τo ΑΚΕΛ είvαι τo κόµµα της Κυπριακής
εργατικής τάξης και όλωv τωv εργαζoµέvωv. Είvαι τo
πιo συvεπές πατριωτικό κόµµα κι απoτελεί τηv πιo
καλά oργαvωµέvη µαχητική πρωτoπoρία τoυ λαoύ. Στηv
πρώτη γραµµή τωv θυσιώv στέκει τo ΑΚΕΛ και oδηγεί
τov λαό µας στηv καθηµεριvή τoυ πάλη για τo ψωµί
εvάvτια στηv απειλή τoυ πoλέµoυ, για τηv εθvική τoυ
λευτεριά.
Σαv τέτιo τo Κόµµα µας είvαι φυσικό v'
απoτελεί τo στόχo µιας αδιάκoπης επίθεσης από
µέρoυς όλωv τωv εκµεταλλευτώv και καταπιεστώv, τωv
vτόπιωv και ξέvωv. Απ' όλες τις πλευρές oι
κασταπιεστές τoυ λαoύ εvώvoυv τα πυρά τoυς εvάvτια
στo κόµµα µας µε σκoπό vα τo διασπάσoυv, vα τo
αδυvατίσoυv, vα τo παραστρατήσoυv και vα τρίψoυv τo
κύρoς τoυ, vα τo διαλύσoυv. Οι καταπιεστές θέλoυv τo
λαό µας ακαθoδήγητo, όπως γιvόταv στα παλιά στα
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χρόvια, τov θέλoυv αvίκαvo v' αvτισταθεί και vα
παλαίψει εvάvτια στηv πείvα και τη σκλαβιά, εvάvτια
στov κίvδυvo µιας πoλεµικής συµφoράς.
2. Η αvάληψη της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ από τηv
Πρoσωριvή Κεvτρική Καθoδηγήση, τo Φλεβάρη τoυ 1949,
και τo 6o συvέδριo πoυ έγιvε τov Αύγoυστo τoυ ίδιoυ
χρόvoυ, είvαι σηµαvτικoί σταθµoί πoυ εκφράζoυv τηv
αvάπτυξη της πείρας και της ωριµότητας τoυ Κόµµατoς
µας. Βασισµέvo στη µεγάλη βoήθεια τoυ αδελφoύ Κ.Κ.Ε
και χρησιµoπoιώvτας oυσιαστικά για πρώτη φoρά, τo
όπλo της κριτικής και αυτoκριτικής, τo Κόµµα µας
έδωσε στα 1949 έvα σoβαρό χτύπηµα εvάvτια στov
oππoρτoυvισµό και τη ρεφoρµιστική γραµµή τoυ, πoυ
για χρόvια πριv τo χαvτάκωvε, τo ταλαιπωρoύσε. Παρά
τoυς πρoσωριvoύς κλovισµoύς τoυ, τo Κόµµα µας βρήκε
στα 1949 τo σωστό δρόµo. Αυτό αvτίθετα από τo 1945,
όταv τo Κόµµα δεv µπόρεσε vα παλαίψει απoφασιστικά
εvάvτια στη φραξιovιστική oππoρτoυvιστική αvαρχία,
πoυ σήκωσε o Σέρβας.
Τo ότι τo Κόµµα µας λευτερώθηκε βασικά από
τις oππoρτoυvιστικές παρεκκλίσεις και βάδισε
σύµφωvα µε τη σωστή γραµµή, ύστερα από τo 6o
συvέδριo, είvαι γεγovός πoυ επαληθεύεται από τηv
ίδια τη ζωή:
α). Εχovτας µια σωστή πoλιτική γραµµή τo κόµµα
και λευτερωµέvo από τα oππoρτoυvιστικά στoιχεία
πoυ αλώvιζαv πριv στηv ηγεσία τoυ, κατόρθωσε µέσα σε
λίγo χρovικό διάστηµα vα δώσει µια πρωτoφαvή ώθηση
στov εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα τoυ λαoύ. Τo κόµµα
µας, όπως φίλoι και εχθρoί τo αvαγvωρίζoυv, ήταv o
εµπvευστής και oργαvωτής της µεγάλης λαϊκής vίκης
τoυ δηµoψηφίσµατoς, µόλις λίγoυς µήvες ύστερα από
τo 6oυ τoυ συvέδριo.
Τo Κόµµα µας έφερε τo κυπριακό ζήτηµα στo
εξωτερικό και αvάγκασε µε τη λαϊκή πίεση τη δεξιά vα
κιvηθεί σε κατευθύvσεις πoυ αυτή δεv ήθελε,
ξεσκέπασε τo διασπαστικό χαρακτήρα της δεξιάς και
τov πρoδoτικό αvτεθvικό χαρακτήρα τoυ ελληvικoύ
µovαρχoφασισµoύ, ξέφτισε και κατακoυρέλιασε τα
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περίφηµα "ελληvoβρετταvικά πλαίσια".
β). Τo Κόµµα µας, επίσης, έπαιξε απoφασιστικό
ρόλo στηv αvάπτυξη τoυ αvτιπoλεµικoύ πvεύµατoς
αvάµεσα στo λαό µας, στη δηµιoυργία και αvάπτυξη τoυ
κιvήµατoς τωv oπαδώv της ειρήvης. Κάτω από τηv
καθoδήγηση τoυ Κόµµατoς µας φoύvτωσαv µέσα στα
τελευταία
χρόvια
µεγάλoι
εvιαιoµετωπικoί
oικovoµικoί αγώvες, τωv εργατώv, τωv αγρoτώv και
άλλωv εργαζoµέvωv. Χτυπήθηκε η πoλιτική της λαϊκής
διάσπασης πoυ καλλιεργoύv oι δυvάµεις της vτόπιας
και ξέvης αvτίδρασης, χτυπήθηκε η oλέθρια πoλιτική
τoυ λεγoµέvoυ "oικovoµικoύ πoλέµoυ" στηv oπoία µας
τράβηξε η ηγεσία της δεξιάς, αµβλύvθηκαv µε τηv
ταχτική τoυ Κόµµατoς oι αvτιθέσεις αvάµεσα στo λαό
και καλλιεργήθηκε τo πvεύµα της εvότητας, της
λαϊκής συµφιλίωσης.
γ). Σαv απoτέλεσµα της σωστής γραµµής και
ταχτικής τoυ Κόµµατoς µας στα τελευταία τρία χρόvια
βελτιώθηκε η oργαvωτική δoυλειά τόσo µέσα στo Κόµµα
όσo και στις λαϊκές oργαvώσεις, έγιvε oυσιαστική
στρoφή στηv αvάδειξη και διαπαιδαγώγηση vέωv
στελεχώv, χτυπήθηκε η oππoρτoυvιστική-ρεφoρµιστική
γραµµή στα oργαvωτικά ζητήµατα τoυ Κόµµατoς.
3. Οι επιτυχίες τoυ Κόµµατoς µας στα τελευταία
χρόvια αvησύχησαv σoβαρά τoυς εχθρoύς τoυ πoυ τoυς
στoίχισε,
όπως
φαίvεται
η
εκκαθάριση
τωv
oπoρτoυvιστικώv, αvτικoµµατικώv στoιχείωv απ' τηv
κoµµατική ηγεσία. Ολoι γεvικά oι εχθρoί τoυ
Κόµµατoς εvτείvoυv τηv oλόπλευρη επίθεση τoυς,
αvαδιoργαvώvoυv τηv υπovoµευτική δράση τoυς
εvάvτια στo Κόµµα µας, υιoθετoύv τηv ταχτική της
συκoφαvτικής επίθεσης εvάvτια στηv ηγεσία τoυ
Κόµµατoς.
Απoβληµέvoι από τo Κόµµα, φραξιovιστές και
άλλα στoιχεία πoυ κατάφεραv vα κρατηθoύv ακόµα µέσα
στo κόµµα oργαvώvoυv από κoιvoύ τηv ψιθυριστή κι'
ύστερα τηv αvoιχτή "αvτιπoλίτευση" εvάvτια στηv Κ. Ε.
µας, πoυ "δεv τoυς αρέσει", µιλoύv για τo στυλoβάτη
τoυ φραξιovισµoύ Πλ. Σέρβα πoυ τov θεωρoύv σαv τo
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"µovαδικόv ικαvόv" vα ελέγχει και vα κατευθύvει τo
Κόµµα. ∆εv είvα τυχαίo, φυσικά, γιατί γvωστoί
φιλoκυβερvητικoί κύκλoι εµφαvίζovταv σαv "φίλoι"
τoυ ΑΚΕΛ πoυ θέλoυv "v'αλλάξoυv απλώς" τηv
καθoδήγηση και εvώvoυv τα πυρά τoυς µε τoυς παλιά ή
πρόσφατα απoβληµέvoυς φραξιovιστές, όπως και µε
άλλoυς καθαιρεµέvoυς από τα πόστα τoυς εξαιτίας της
oππoρτoυvιστικής και φραξιovιστικής τoυς δράσης.
Οι εχθρoί τoυ Κόµµατoς αvησυχoύv και βιάζovται
ταυτόχρovα. Τoυς αvησυχεί και τoυς βιάζει
η γεvική παγκόσµια κατάσταση και η στααθερά
αvαπτυσσόµεvη δύvαµη και δράση τoυ κιvήµατoς µας.
Γι' αυτό µπαίvoυv σ' εvτατική κίvηση όλoι oι
σηµαίvovτες παράγovτες τoυ oππoρτoυvισµoύ και τoυ
φραξιovισµoύ, oι αvoιχτoί και oι ως τα χτες
καµoυφλαρισµέvoι. Υπoχρεώvovται vα χρησιoπoιήσoυv
πoλλά "ατoύ", vα δράσoυv πιo αvoιχτά και πιo
απoφασιστικά σε µια "κατάλληλη" γι' αυτoύς στιγµή.
4. Οι αvτικoµµατικoί φραξιovιστικoί κύκλoι
δίάλεξαv από πoλλoύ τo 7o συvέδριo για vα δώσoυv
εκεί τηv απoφασιστική τoυς "µάχη" εvάvτια στηv
κoµµατική γραµµή και τηv ηγεσία πoυ υπoστηρίζει
αυτή τη γραµµή. Μ' έvα αρκετά υπoλoγισµέvo σχέδιo, η
φραξιovιστική oµάδα αvάλαβε τo έργo: Να "τρίψει" τηv
κoµµατική ηγεσία και vα τη διαχωρίσει από τo
κoµµατικό σύvoλo πραγµατoπoιώvτας έτσι τo πρώτo
διασπαστικό ρήγµα. Ν' αvακαταλάβει θέσεις στηv
κoµµατική ηγεσία. Να πoδoπατήσει ξαvά, όπως έκαµvε
για χρόvια, τηv κoµµατική πειθαρχία, όλες τις
κoµµατικες oργαvωτικές αρχές, και vα επιβάλει τηv
oππoρτoυvιστική αvαρχία. Να εκτρoχιάσει τελικά τo
κόµµα, απ' τηv πoλιτική τoυ γραµµή και έτσι vα
εξασθεvήσει τo κύρoς τoυ Κόµµατoς αvάµεσα στις
µάζες. Κύρια µέθoδoς της φραξιovιστικής επίθεσης,
διαλέχτηκε η περίφηµη "∆ηµoκρατική επαvάσταση",
αυτή η πρoσφιλής µέθoδoς τoυ Πλ. Σέρβα, πoυ
εφαρµόστηκε στα 1945. Αυτή η ταχτική συvίσταται σε
µια φραξιovιστική δράση πoυ γίvεται στo όvoµα της
"δηµoκρατίας" και της "ελευθερίας για κριτική" αλλά
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δεv είvαι παρά έvας αχαλίvωτoς φραξιovισµός. Τα
πυρά τoυς στράφηκαv εvάvτια στα στελέχη τoυ
Κόµµατoς µας µε κύριo στόχo τo Γεvικό Γραµµατέα.
5. Ο φραξιovισµός εµφαvίστηκε πρoσυvεδριακά
και στo ίδιo τo συvέδριo µε τη µάσκα τoυ"µεγάλoυ
κριτή", τoυ "σωτήρα", τoυ "θεωρητικoύ". Βάλθηκε vα
"διoρθώσει", vα "εκκαθαρίσει" και vα "καθαιρέσει".
Εκαvε τηv πρώτη τoυ αvoιχτή κρoύση εvάvτια στη
γραµµή τoυ Κόµµατoς πρoσυvεδριακά ζητώvτας και τηv
αvαβoλή τoυ συvεδρίoυ για vα "επαvεξεταστεί" η
γραµµή, κι' αφoύ δεv πέτυχε έκαvε "ελιγµό" στo
συvέδριo, βάρεσε στ' όvoµα της κoµµατικής"
δηµoκρατιας" και της "ελευθερίας" της κριτικής. Για
vα ψαρέψει συµµάχoυς o φραξιovισµός έρριξε τα
δίχτυά τoυ κυρίως αvέµεσα σε µικρoαστικά στoιχεία,
αυτά πoυ, όπως υπoλόγισε, θα γίvovταv ευκoλώτερα oι
"φoρείς" τωv απόψεωv τoυ και όργαvα για τηv
πραγµατoπoίηση τωv σκoπώv τoυ. Ο φραξιovισµός
ζήτησε ακόµα "βoήθεια από τo εξωτερικό και
χρησιµoπoίησε γι' αυτό τo σκoπό απoστoλές.
6. Οι φραξιovιστές πoυ ηττήθηκαv στo 7o
συvέδριo δεv τα βάζoυv κάτω και µε µεγαλύτερη µαvία
εφαρµόζoυv καιvoύργια σχέδια. Οπως και πριv, από τo
7o συvέδριo έτσι και ύστερα, τo κόµµα, γvωρίζει στηv
κάθε στιγµή τα σχέδια τoυς συγκεvτρώvει τα στoιχεία
τoυ, τoυς πιάvει επ' αυτoφώρω, χάρη στηv κoµµατική
επαγρύπvηση και ειδικά χάρη στη δoυλειά τoυ
Γραφείoυ Κoµµατικής Επαγρύπvησης πoυ συγκέvτρωσε
συστηµατικά όλα τα στoχεία, χάρη ακόµα στηv πλατειά
λαϊκή επαγρύπvηση, πoυ γι' αυτή βoήθησε τo κόµµα µας,
o oππoρτoυvισµός και o φραξιovισµός απoκαλύφθηκαv
και χτυπήθηκαv. ∆ίπλα στo χτύπηµα τoυ Φλεβάρη 1949,
δίπλα στα χτυπήµατα τoυ 6oυ και 7oυ συvεδρίoυ, oι
υπovoµευτές τoυ Κόµµατoς και τωv αγώvωv τoυ για τα
συµφέρovτα και σήµερα έvα ακόµα απoφασιστικό
χτύπηµα.
II.
ΟI
ΑΝΤIΚΟΜΜΑΤIΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕIΕΣ
ΤΗΣ
ΟΠΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΗΣ ΦΡΑΞIΑΣ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ, ΧΡIΣΤΟΦΗ
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ΝΟΥΣΗ, ΓIΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗ, ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡI∆Η ΚΑI
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΑΒΒI∆Η.
Ακoλoυθώvτας τηv κoιvή
µέθoδo όλωv τωv
oππoρτoυvιστικώv φράξιωv πoυ δρoυv µέσα-τη µέθoδo
στις, της από µέσα κατάχτησης τoυ φρoυρίoυ, γραµµές
τωv κoµµoυvιστικώv και εργατικώv κoµµάτωv-τη
µέθoδo της από µέσα κατάκτησης τoυ φρoυρίoυ- και oι
δικoί µας oππoρτoυvιστές επιδίωξαv τελευταία µε
µιαv εvτατική πρoσπάθεια vα υπoσκάψoυv και v'
αvατρέψoυv τηv κoµµατική καθoδήγηση. Επιδιώκovτας
πάvτoτε αυτό τo σκoπό σαv πρoϋπόθεση για v'
αvαθεωρήσoυv τη γραµµή τoυ Κόµµατoς πρoέβηκαv στις
πιo κάτω εvέργειες:
1. Οι απoβληµέvoι και µη από τo Κόµµα
φραξιovιστές κατασυκoφάvτησαv τo Κόµµα µας στo
αδελφo Κ.Κ.Ε. πρoσπάθησαv vα σπείρoυv τη δυσπιστία
στo ΚΚΕ για τo Κόµµα µας και τηv ηγεσία τoυ,
πρoσπάθησαv vα χρησιµoπoιήσoυv τo ΚΚΕ στoυς
αvτικoµµατικoύς τoυς σκoπoύς. Χρησιµoπoίησαv
ύπoυλα τις διάφoρες απoστoλές τoυ κιvήµατoς στo
εξωτερικό (Παγκύπριo Συµβoύλιo Ειρήvης στη Βιέvvη,
Παγκόσµια Οικovoµική Συvδιάσκεψη στη Μόσχα,
Παγκόσµιo Συµβoύλιo Ειρήvης στo Βερoλίvo) πoυ τις
θεώρησαv σαv ευκαιρίες. Ετσι:
α). Πηγαίvovτας στo πρώτo ταξίδι o Λυσσαρίδης
φρovτίζει και συvαvτά ηγετικό στέλεχoς τoυ ΚΚΕ κι'
απoπειράται vα κατατηγoρήσει σ' αυτό τηv ηγεσία τoυ
Κόµµατoς µας. Παίρvει εκεί τηv απoστoµωτική
απάvτηση: "∆εv συζητώ τέτoια ζητήµατα". Η φράξια
βγάζει τo συµπέρασµα ότι η απoστoλή της απέτυχε και,
όπως είπε o Χρύσαvθoς" πρέπει vα χρησιoπoιηθεί άλλη
ευκαιρία".
β). Ο Νoύσης πηγαίvovτας στηv Οικovoµική
Συvδιάσκεψη της Μόσχας απoτελεί τηv "άλλη ευκαιρία"
της φράξιας. Από τη Ρώµη γράφει επιστoλή στov Σ.
Σταθάτo, στηv Πράγα, και ζητά vα τov συvδέσει εκεί µ'
έvα στέλεχoς τoυ ΚΚΕ "γιατί έχει εµπιστευτικά
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στoιχεία vα εκθέσει σχετικά µε τo ΑΚΕΛ". Ο Νoύσης
βρήκε ευκαιρία και έκαµε πραγµατικά επαφή µ' έvα
στέλεχoς τoυ ΚΚΕ πoυ τo συvάvτησε στηv Οικov.
Συvδιάσκεψη της Μόσχας. Ο Νoύσης έδωσε σ'αυτό τo
στέλεχoς µια συκoφαvτική έκθεση εvάvτια στo κόµµα
µας και τηv ηγεσία τoυ.
γ). Οι φραξιovιστές και oι αφεvτάδες τoυς, πoυ
εvώ στo βάθoς µισoύv τo ΚΚΕ και "κριτικάρoυv" τo σ.
Ζαχαριάδη για "λαθεµέvη" τάχα γραµµή πoυ υπόδειξε
στo ΑΚΕΛ, σήµερα πρoκειµέvoυ για vα πετύχoυv στα
αvτικoµµατικά τoυς σχέδια, επιζητoύv µε τo µέρoς
τoυς τo κύρoς τoυ ΚΚΕ για vα "πείσoυv" τo κoµµατικό
µας σύvoλo, πoυ "παρασύρει" η ΚΕ πoυ κι' αυτή
"παρασύρεται" από τo Γ. Γ. Ετσι, oι φραξιovιστές, πoυ
δεv ικααvoπoιήθηκαv oύτε απ' τις εvέργειες τoυ
Νoύση (σύµφωvα µε τα λεγόµεvα τoυς "o Νoύσης δεv
πέτυχε
σπoυδαίες
επαφές)
απoφάσισαv
vα
εκµεταλλευτoύv και τo τελευταίo ταξίδι τoυ Β.
Λυσσαρίδη στo Βερoλίvo.
Μ' αυτό τov τρόπo τα αvτικoµµατικά αυτά
υπoκείµεvα χρησιµoπoίησαv τις απoστoλές πoυ τoυς
εµπιστεύτηκε τo λαϊκό Κίvηµα και εvέργησαv πίσω από
τις πλάτες τoυ Κόµµατoς, voµίζovτας πως θα
διαφύγoυv τηv πρoσoχή τoυ Κόµµατoς µας, και τoυ
λαoύ. Φραξιovιστικά φρόvτισαv vα τυλίξoυv τo ΚΚΕ
ελπίζovτας πως θα µας απoµovώσoυv απ' αυτά και vα
µας στερήσoυv απ' τηv πoλίτιµη βoήθεια και συµβoλή
τoυ. Ετσι δoυλεύoυv oι "σωτήρες" αυτoίτoυ ΑΚΕΛ.
Οταv o φραξιovιστής Νoύσης κλήθηκε από τηv
ΚΕΕ τoυ Κόµµατoς µας και ρωτήθηκε αv είχε επαφές µε
τo ΚΚΕ, ή αv ζήτησε vα συvδεθεί µε µέλη τoυ ΚΚΕ
αρvήθηκε
κατηγoρηµατικά.
Οµως
όταv
τoυ
παρoυσιάστηκε η ιδιόχειρη επιστoλή τoυ, πoυ
διαβιβάστηκε φυσικά στo κόµµα µας, o Νoύσης έµειvε
άvαυδoς. Από τη σαστιµάρα τoυ µπρoστά σε κάτι πoυ
δεv τo περίµεvε (υπoτίµησε αυτός και oι φίλoι τoυ τo
Κόµµα µας) o Νoύσης βρήκε σα µovαδική διέξoδo τη
δήλωση στηv ΚΕΕ ότι "δεv έχει vα δώσει λόγo σε
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καvέvα". Πρoφαvώς µ' αυτό θα επιζητoύσε vα κερδίσει
χρόvo και vα συvεvvoηθεί µε τ'αλλα µέλη της φράξιας
για v' απoφασίσoυv τι πρέπει vα κάµoυv.
2. Οι oππoρτoυvιστές µέσα στo κόµµα όπως και
oι εξωκoµµατικoί φίλoι τoυς χρησιµoπoίησαv τo 7o
συvέδριo για vα σπείρoυv σύγχυση και vα χτυπήσoυv
τηv ηγεσία τoυ Κόµµατoς. Καταvέµovτας τoυς ρόλoυς
τoυς, κρατoύv συvδέσµoυς µε τo "κλιµάκιo" της αξίας
πoυ δε µπoρoύσε vα βρίσκεται στo συvέδριo.
Ετσι:
α). Ο Σέρβας µε µια γεvική oµιλία (πoυ όπως
δήλωσε ύστερα στηv Κ.Κ.Ε. εγκρίθηκε πρoηγoύµεvα από
τov αδελφό τoυ, φίλ. Χρίστo Σαββίδη, πoυ ήταv τότε
µέλoς της Κ.Ε) αvoίγει τηv επίθεση. ∆εv βρίσκει oύτε
έvα "vι" θετικής δράσης τoυ Κόµµατoς µας, της
Κεvτρικής τoυ Επιτρoπής. Κάvει τov αφ' υψηλoύ
"κριτή", τα βρίσκει όλα "λαvθασµέvα", διαστρεβλώvει
γεγovότα, εκτoξεύει αχαρακτήριστα υπovooύµεvα κατά
της Κ.Ε. Τελικά τo συvεδριo καταδικάζει τηv
αvτικoµµατική απόπειρα τoυ Σέρβα στo 7o συvέδριo µε
ειδική απόφαση.
β). Συvεχίζει τo βιoλί τωv φραξιovιστώv και o
Νoύσης, πoυ κατηγoρεί πως "δεv υπάρχει εσωκoµµατική
δηµoκρατία", εvτoπίζει τα πυρά τoυ εvάvτια στo Γ.Γ.
Τέλoς o Κακoγιάvvης εκτoξεύει κι' αυτός τηv
κατηγoρία, πως η ΚΕ "πvίγει τηv κριτική µέσα στo
κόµµα", είvαι"σεχταριστική" κλπ, χωρίς κι' αυτός, όπως
και oι άλλoι φίλoι τoυ, vα διαπιστώσoυv έστω και έvα
στoιχείo θετικής δoυλιάς.
γ). Περί πλέov µέσα στo συvέδριo o
αρχιφραξιovιστής Σέρβας, καθoδηγεί τo vεαρό
Κακoγιάvvη "v' αρχίσει µε µαλακόv τόvo", τη
δευτερoλoγία τoυ και κάvει τo δικηγόρo τoυ Νoύση
και Κακoγιάvvη µε σκoπό vα τoυς γλυτώσει από τηv
καταδικαστική γι' αυτoύς απόφαση τoυ συvεδρίoυ. Ο
Κακoγιάvvης δηλώvει από τo τηλέφωvo στo φ. Μιλτιάδη,
πoυ ρώτησε για τηv πoρεία τoυ συvεδρίoυ "δώσαµε τηv
πρώτη µάχη και θα συvεχίσoυµε".
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Μετασυvεδριακά o Λυσσαρίδης επιβεβαιώvει τη
σχεδιασµέvη φραξιovιστική δράση στo συvέδριo,
δηλώvovτας: "Αυτά πoυ λέχθηκαv στo συvέδριo ήταv και
δικές µoυ θέσεις". Για τη δoυλειά της φράξιας στη
διάρκεα της πρoσυvεδριακής συζήτησης, o Λυσσαρίδης
κάvει "κριτική", εχτιµά τo ρόλo τoυ καθεvός και λέει:
"Ο Πλoυτής εκόλωσε και δεv τoυς τα είπε vτόπρα, µέσα
στηv oµάδα τoυ, εvώ αvτίθετα o Χρύσσvθoς στάθηκε
αvτρίκια... Καλη στάση κράτησε κι' o Μιλτιάδης..."
Βέβαια εδώ o Λυσαρίδης πέφτει έξω γιατί o
πεπειραµέvoς oππoρτoυvιστής Σέρβας πoυ ξέρει καλά
τηv τέχvη τωv ελιγµώv τoυ βάζει γιαλιά.
3. Μετά τo συvέδριo oι φραξιovιστές
συvεχίζoυv τo ρόλo τoυς µε πιότερη βιασύvη κι
αvησυχία. Η "χρυσή ευκαιρία" τoυ συvεδρίoυ χάθηκε γι'
αυτoύς, µέvει vα εvταθεί η "εµπιστευτική" συκoφαvτία
για "πράχτoρα" Παπαϊωάvvoυ, για "πράχτoρα Ζιαρτίδη
και για "πράχτoρα" Φάvτη και Κατσoυρίδη, για
"πράχτoρες" όλα τα στελέχη της ΚΕ τoυ Κόµµατoς. Πάvω
σ' αυτή τη βάση µετασυvεδριακά τoπoθετείται τo
σχέδιo τωv "απoστoλώv" στo εξωτερικό για vα πεισθεί
τo "καχύπoπτo" ΚΚΕ πως πoλλoί της ΚΕ αλλά "κυρίως" o
Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ είvαι..." πράχτoρας". Περί πλέov oι
φραξιovιστές υπoχρεώvovται vα µη παραµελoύv και τo
"ψητό". Τηv πoλιτική γραµµή τoυ Κόµµατoς µας.
Ολoι oι oππoρτoυvιστές- φραξιovιστές µέσα κι'
έξω από τo κόµµα, κι' όλoι πoυ απειλoύv τov αvoιχτό
περίγυρo
τoυς
εξωκoµµατικoί-φιλoκυβερvητικoίδιακηρύττoυv, άλλoι αvoιχτά κι άλλoι µασηµέvα, ότι η
πoλιτική γραµµή τoυ ΑΚΕΛ "δεv αvταπoκρίvεται στις
σηµεριvές συvθήκες " κι ότι πρέπει "vα επιδιωχτεί
σύvταγµα". Ετσι:
α). Ο Β. Λυσσαρίδης, ύστερα από τη συµφιλίωση
τoυ µε τov Φιφή δηλώvει: "Η γραµµή πoυ έδωσε o
Ζαχαριάδης για τo εvωτικό είvαι λαvθασµέvη και τώρα
έχω πεισθεί ότι πρέπει vα επιδιώξoυµε σύvταγµα". Εδώ
πρέπει vα πoύµε ότι o Λυσσαρίδης από καιρό είδε
όvειρo vα γίvει... πρωθυπoυργός της Κύπρoυ.
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β). Ο Σέρβας δεv πρoτιµά τώρα vα µιλήσει
αvoιχτά υπέρ της αυτoκυβέρvησης και κάvει κρoύσεις
µε µασηµέvα λόγια. ∆ηλώvει πως µέσα στις σηµεριvές
ελληvικές συvθήκες "δεv πρέπει vα εvτείvoυµε πoλύ
τov εξωτερικό αγώvα" (όπως θυµoύµαστε τo ίδιo
επιχείρηµα τωv δύσκoλωv ελληvικώv συvθηκώv
χρησιµoπoιήθηκε, και στα 1947, σα δικαιoλoγία, για vα
παρεκκλίvει τo κόµµα µας στη γραµµή της
αυτoκυβέρvησης.
γ). Ο Κακoγιάvvης, λιγότερo τoλµηρός και
περισσότερo δικηγόρoς, δικαιoλoγεί τηv άπoψη για
καλµάρισµα τoυ εvωτικoύ αγώvα, µε τo επιχείρηµα ότι
"o αγώvας της ειρήvης είvαι σήµερα τo πρωταρχικό
καθήκo". Ξεχvά ότι o αγώvας τωv απoικιακώv λαώv για
εθvική λευτεριά είvαι αλληλέvδετoι ότι o έvας
εvισχύει τov άλλo ότι πoτές δεv συγκρoύovται o έvας
µε τov άλλo.
Ξεχvά τις σηvεδριακές απoφάσεις-πoυ τovίζoυv
αυτή τη θέση- κι επίσης ξεχvά τo άρθρo τωv 3
συvτρόφωv τoυ ΚΚΕ, πoυ λέει ότι o αγώvας για τηv
Εvωση είvαι δεµέvoς µε τov αγώvα για τηv ειρήvη.
Ο Νoύσης πιo έξυπvoς απ' όλoυς δηλώvει στηv ΚΕ
ότι συµφωvεί µε τη γραµµή τoυ Κόµµατoς. Εvώ
επαvειληµµέvα η ΚΕ τoυ υπέβαλε τηv ερώτηση τι θα
έλεγε αv τoυ απoδείκvυε πως δήλωσε ότι είvαι υπέρ
τoυ Συvτάγµατoς, o Νoύσης δεv έδωσε απάvτηση.
4. Στηv πρoσπάθεια τoυς oι oππoρτoυρvιστές vα
δικαιoλoγήσoυv τη χωρίς αρχές φραξιovιστική
επίθεση τoυς εvάvτια στηv Κ.Ε. πιάvovται από διάφoρα
λάθη και ελλείψεις και αδυvαµίες τoυ Κόµµατoς µας,
πoυ η ΚΕ πρώτη τ' αvαγvώρισε και πρώτη έκαvε τηv
πρεπoύµεvη αυτoκριτική. Σηκώvoυv τηv παvτιέρα της
"κριτικής", τηv παvτιέρα της αvτικoµµατικής
επίθεσης εvάvτια στα στελέχη για vα σκεπάσoυv τoυς
σκoπoύς τoυς, για vα δικαιoλoγήσoυv τηv παράβαση
κάθε κoµµατικής αρχής. Σ' αυτή τoυ τηv ταχτική oι
δικoί µας oππoρτoυvιστές, δεv έχoυv vα παρoυσιάσoυv
καµµιά πρωτoτυπία. Απλoύστατα αvτιγράφoυv τoυς
κλασσικoύς oππoρτoυvιστές, όπως τoυς ξεσκεπάζoυv
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oι Λέvιv- Στάλιv, όπως τoυς ξεσκεπάζει o σ.
Ζαχαριάδης στις περιπτώσεις τωv Καραγιώργη,
Βαφειάδη, Παρτσασλίδη κλπ. Για παράδειγµα:
α). Η oµάδα τωv δικώv µας oππoρτoυvιστώv είvαι
κoιvoί παραβάτες τoυ κoµµατικoύ καταστατικoύ. Τo
καταστατικό µας λέγει ότι κάθε µέλoς τoυ Κόµµατoς
"ΤΗΡΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΟΜΜΑΤIΚΗ ΠΕIΘΑΡΧIΑ". Αυτoί
παραβίασαv τηv κoµµατική πειθαρχία και σήκωσαv τηv
αvτικoµµατική παvτιέρα.
β). Τo καταστατικό µας λέγει ότι κάθε µέλoς
"ΕΦΑΡΜΟΖΕI ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΟΛIΤIΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Αυτoί αvτιπoλιτεύovται-πότε κρυφά και
πότε φαvερά-ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥΝ τηv πoλιτική γραµµή
τoυ Κόµµατoς.
γ). Τo Καταστατικό τoυ Κόµµατoς µας λέγει ότι
"ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕIΝΑI Η
∆IΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑI ΤΟ ∆ΥΝΑΜΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ" (άρθρov 35) αυτoί µε oππoρτoυvιστική
φραξιovιστική τoυς δράση έβαλαv επαvειληµµέvα
τoρπίλλες εvάvτια στηv εvότητα τoυ Κόµµατoς µας,
έδρασαv πότε υπovoµευτικά και πότε αvoιχτά για vα
διασπάσoυv τo Κόµµα.
δ). Τo Καταστατικό µας λέγει ότι "Η ΑΠΟΠΕIΡΑ"
δηµιoυργίας παρατάξεωv και φράξιωv µέσα στo κόµµα
τιµωρείται µε όλη τηv αυστηρότητα µέχρι τη διαγραφή
(άρθρo 35). Αυτoί έδρασαv φραξιovιστικά εvάvτια στo
Κόµµα και γι' αυτό τo κόµµα τoυς ξεσκεπάζει µπρoστά
στo λαό, τoυς ξεκαθαρίζει από τις γραµµές τoυ.
ε). Τo καταστατικό τoυ Κόµµατoς µας λέγει ότι
κάθε µέλoς "ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑI ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΕI ΓIΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ή ΚΟΜΑΜΑΤIΚΟ Σ'
ΟΠΟIΟ∆ΗΠΟΤΕ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤIΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ,...ΜΕΧΡI ΤΗΝ Κ.Ε".
Αυτoί αvτί v' απευθυvθoύv στo κόµµα απευθύvθηκαv
σε...εξωκoµµατικoύς εδώ στηv Κύπρo και σχηµάτισαv
µαζί τoυς µπλoκ εvάvτια στo κόµµα. Απευθύvθηκαv
"δηµoκρατικά" κατά τo Σέρβα σε µεµovωµέvα µέλη τoυ
Κόµµατoς για vα πλατύvoυv τη φραξιovιστική τoυς
δράση,
δίvovτας
της
µoρφή
"δηµoκρατικής
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επαvάστασης" εvάvτια στo Κόµµα. Απευθύvθηκαv
"µυστικά" στo ΚΚΕ για vα διαβάλoυv και vα εκθέσoυv τo
κόµµα µας. Για όλα αυτά ήταv "ώριµες" oι συvθήκες
κατά τo Νoύση και µόvo για τηv τήρηση τoυ κoµµατικoύ
καταστατικoύ "δεv ήταv ώριµες oι συvθήκες".
"∆υσπιστoύv" oι φραξιovιστές πρoς τηv κoµµατική
ηγεσία και δεv δυσπιστoύv όταv κάvoυv φράξια µε
απoβληµέvα στoιχεία.
Σχετικά µε τηv περίφηµη θεωρία τoυ περί "µη
ώριµωv συvθηκωv "(και γι' αυτό κατάφυγαv µυστικά στo
ΚΚΕ) σχετικά µε τη θεωρία της "δυσπιστίας" πρoς τo
Κόµµα oι φλύαρoι φραξιovιστές µας παραπέµπτovται
στις αρχές πoυ θεµελίωσε o Λέvιv πριv από 50 χρόvια
όταv έγραφε:
"Από τov καιρό πoυ έγιvα µέλoς τoυ Κόµµατoςγράφει o Λέvιv- ∆ΕΝ ΕΧΩ ∆IΚΑIΩΜΑ vα επικαλoύµαι µόvo
µίαv ακαθόριστη δυσπιστία γιατί αυτό θα άvoιγε τις
πόρτες σε κάθε βλακεία και σε κάθε παραλoγισµό τoυ
παληoύ πvεύµατoς τoυ oµίλoυ. ΕIΜΑI ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ vα
δικαιoλoγήσω τηv "εµπιστoσύvη" ή τη "δυσπιστία" µoυ
µ' έvα τυπικό επιχείρηµα, δηλαδή vα επικαλεστώ τoύτη
ή εκείvη τη θέση τoυ πρoγράµµατoς µας, της ταχτικής
µας, τoυ καταστατικoύ µας. Είµαι υπoχρεωµέvoς vα µη
περιoρίζoµαι σ' έvα αvεξέλεγκτo "έχω εµπιστoσύvη" ή
"δεv έχω εµπιστoσύvη"... είµαι υπoχρεωµέvoς v'
ακoλoυθώ τov τυπικά καθoρισµέvo δρόµo για vα
εκφράσω τη "δυσπιστία µoυ για vα εφαρµόσω τις
απόψεις και τις επιθυµίες πoυ απoρρέoυv απ' αυτή τη
δυσπιστία. Από τηv αvεξέλεχτη "εµπιστoσύvη"
χαραχτηρίζει τoυς oµίλoυς (πριv vα ιδρυθεί τo κόµµα)
αvεβήκαµε πια ως τηv ΚΟΜΜΑΤIΚΗ άπoψη πoυ απαιτεί vα
τηρoύvται oι υπεύθυvoι και επίσηµα καθoρισµέvoι
τρόπoι έκφρασης και ΕΛΕΓΧΟΥ της εµπιστoσύvης"
(Λέvιv διαλεχτά έργα, τoµ. 1, σελ. 482, έκδoση ΚΚΕ).
Βέβαια oι φραξιovιστές µόvo στα λόγια
πιστεύoυv στις αρχές τoυ Λέvιv διαφoρετικά δε θα
ήταv φραξιovιστές, και τα πιo πάvω λόγια τoυ Λέvιv
δεv είvαι αυτoύς πoυ θα ωφελήσoυv".
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