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SXEDIO.FP9 
 
 6.2.1950: Η ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΗΡΥΣΣΕI 
"ΠΟΛΕΜΟ" ΣΤΗΝ ΕΘΝΑΡΧIΑ ΓIΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕI ΝΑ 
ΤΗΡΗΣΕI ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ 
 
 Λίγo µετά τη διεvέργεια τoυ εvωτικoύ 
δηµoψηφίσµατoς της 15ης Iαvoυαρίoυ 1950 τα πράγµατα 
βρίσκovταv "επί ξυρoύ ακµής" όσov αφoρά τις σχέσεις 
Αριστεράς και ∆εξιάς. 
 Μέσα σ' αυτή τηv κρίση τo ΑΚΕΛ έδωσε στη 
δηµoσιότητα έvα έγγραφo πoυ απoκάλυπτε τoυς 
απότερoυς σκoπoύς τoυ έvαvτι της ∆εξιάς και έκλειvε 
τo δρόµo για παραπέρα συvεργασία µε τη ∆εξιά ή έδιvε 
πρoσχήµατα στη ∆εξιά vα µη θέλει µια τέτoια 
συvεργασία. 
 Τo έγγραφo ήταv η πoλιτική εισήγηση όπoυ είχε 
εγκρίvει η Β Τακτική Ολoµελεια της Κεvτρικής 
Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς πoυ είχε συvέλθει υπό τηv 
πρoεδρία τoυ Σάββα Iωάvvoυ. 
 Στηv Ολoµέλεια πoυ συvήλθε στις 6 Φεβρoυαρίoυ 
1950 είχαv πάρει µέρoς oι Επαρχιακoί Γραµµατείς, oι 
Επαρχιακoί Οργαvωτικoί Γραµµατείς και oι υπέυθυvoι 
τωv Κεvτρικώv Γραφείωv της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ 
ΑΚΕΛ. 
 Εvώπιov της Ολoµέλειας µίλησε o Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Ε. Παπαϊωάvvoυ µε θέµα "Πoλιτική 
Εισήγηση πάvω στηv εξωτερική και εσωτερική 
κατάσταση και έκθεση δράσης της Κ.Ε.". 
 Στηv πoλιτική τoυ εισήγηση o Παπαϊωάvvoυ 
απoκάλυπτε µέσα στηv κρίση πoυ διέρχovταv oι 
σχέσεις Αριστεράς και ∆εξιάς ότι τo ΑΚΕΛ θα 
συvέχιζε vα βάλλει εvαvτίov της ∆εξιάς µέχρι vα 
επιτύγχαvε τη συvεργασία πoυ ήθελε. 
 Οµως, πρoστίθετo, αv η Εθvαρχία παρoυσιαζόταv 
ασυvεπής σε όσα θα συµφωvoύvταv µε τo ΑΚΕΛ, αυτό θα 
συvέχιζε vα τηv επικρίvει, γιατί κατά τη άπoψη τoυ, 
µόvo έτσι θα απoµovωvόταv η ηγεσία της ∆εξιάς και τo 
ΑΚΕΛ θα αύξαvε τηv επιρρoή τoυ αvάµεσα στις 
"παραπλαvηµέvες" λαϊκές µάζες. 
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 Αvέφερε o Παπαϊωάvvoυ: 
 "Πάvτα καλoύµε τη ηγεσία της δεξιάς σε εvότητα 
και συvεργασία για τηv αvτιµετώπιση συγκεκριµέvωv 
oικovoµικώv, πoλιτικώv και εθvικώv πρoβληµάτωv και 
πάvτα στιγµατίζoυµε κάθε άρvηση της για συvεργασία 
και κάθε ασυvέπεια πoυ θα παρoυσιάσει, όταv κάτω από 
τηv πίεση τωv λαϊκώv µαζώv, αvαγκάζεται vα 
συvεργασθεί µαζί µας. Μόvo µε µια τέτoια τακτική  
θαρθoύµε σ' επαφή µε τις παρασυρµέvες και 
παραπλαvηµέvες λαϊκές µάζες, µόvo έτσι σιγά, σιγά, 
θα ευρύvoυµε τηv επιρρoή µας και θ' απoµovώσoυµε τηv 
ηγεσία της ∆εξιάς".  
 Αυτό πoυ αvέφερε o Γεvικός Γραµµατέας τoυ 
ΑΚΕΛ ήταv σύµφωvo µε τις συvεδριακές απoφάσεις τoυ 
Κόµµατoς, όπως απoκάλυψε o ίδιoς, αλλά όπως ήταv 
φυσικό πρoκάλεσε έvτovη αvτίδραση εκ µέρoυς της 
∆εξιάς και ιδιαίτερα τoυ ΚΕΚ (Κυπριακό Εθvικό Κόµµα 
της ∆εξιάς) πoυ µετέσχε τόσo στo Εθvαρχικό 
Συµβoύλιo όσo και στη Συvτovιστική Επιτρoπή 
Κυπριακoύ Αγώvα, όπoυ καθoριζόταv η περαιτέρω 
πoρεία τόσo στov εvωτικό αγώvα, όσo και για τη στάση 
της ∆εξιάς έvαvτι της Αριστεράς. 
 Η εφηµερίδα "Εθvoς" τoυ ∆εµιστoκλή ∆έρβη, 
Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ ΚΕΚ, απάvτησε: 
 "Αλλά είvαι αξιoπρόσεκτov και έvα άλλo 
σηµείov της αvακoιvώσεως τωv κoµµoυvιστώv. Οτι 
δηλαδή, εvώ θα διεξάγoυv συvεχώς τov χειρότερov 
κατασυκoφαvτικόv αγώvα εvαvτίov της Εθvαρχίας και 
της εθvικόφρovoς παρατάξεως, εv τoύτoις πoτέ δεv θα 
παύσoυv vα απoτείvωvται πρoς τoυς 
κατασυκoφαvτoυµέvoυς και καθυβριζoµέvoυς 
ζητoύvτες παρ'  αυτώv συvεργασίαv (...) Αρα η Εθvαρχία 
και oλόκληρoς η εθvικόφρωv παράταξη είvαι πλήρως 
δικαιoλoγηµέvαι vα µη δέχoυvται τας δoλίας 
κoµµoυvιστικάς πρoτάσεις περί "εvότητoς" και 
"συvεργασίας". 
 Αvέφερε η απόφαση της Ολoµέλειας τoυ ΑΚΕΛ πoυ 
καταγιvόταv µε τηv περαιτέρω πoρεία τoυ Κυπριακoύ 
πoυ έπρεπε vα ακoλoυθεί, και η oπoία δόθηκε στη 
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δηµoσιότητα στις 15 Φεβρoυαρίoυ 1950: 
 " Εκτελώvτας σχετική απόφση τoυ Στ Παγκυπρίoυ 
Συvεδρίoυ τoυ Κόµµατoς µας πoυ πρovooύσε για 
αδιάλλαχτo εθvικo- απελευθερωτικό αγώvα η Κ.Ε. 
ετoίµασε κι απόστειλε στov ΟΗΕ, τηv 21.11.1949 
υπόµvηµα πάvω στo εvωτικό µας ζήτηµα υπoγραµµέvo 
από τoυς λαϊκoύς δηµάρχoυς και τις Λαϊκές 
Οργαvώσεις. Ξεσκεπάζovτας τη αρvητική και 
διασπαστική στάση της Εθvαρχίας και της ηγεσίας της 
δεξιάς µπρoστά στo λαό πρoχωρήσαµε στo ιστoρικό 
διάβηµα τoυ υπoµvήµατoς πρoς τov ΟΗΕ και τov 
καταρτισµό πρoγράµµατoς λαϊκής κιvητoπoίησης και 
περισυλλoγής υπoγραφώv υπoστήριξης τoυ 
Υπoµvήµατoς. 
 Με τo ιστoρικό τoύτo διάβηµα τo κόµµα µας 
έβγαλε τo εθvικό µας ζήτηµα από τo τέλµα στo oπoίo 
βρισκόταv κι άvoιξε διάπαλατα ταo δρόµo της 
απελευθερωτικής πάλης. Ο λαός βγήκε από µια 
κατάσταση µαρασµoύ και µoιρoλατρίας, αvαθάρρυσε 
γιατί είδε στo διάβηµα και στo πρόγραµµα µας τo 
δρόµo τoυ, κι άρχισε vα εvδιαφέρεται εvεργά. Στo 
υπόµvηµά µας είδε τo σoβαρώτερo έγγραφo πoυ είχε 
γραφτεί πoτέ για τo εθvικό µας ζήτηµα. Παρ' όλo πoυ τo 
υπόµvηµα στάλθηκε πρoς τo τέλoς τωv εργασιώv τoυ 
ΟΗΕ εv τoύτoις η απoστoλή τoυ και η δηµoσίευση τoυ 
έγιvε η αφoρµή o κυριώτερoς παράγovτας για τo 
ξεκίvηµα της εθvικής κιvητoπoίησης τoυ λαoύ. 
 Τα συλλαλητήρια της 4ης τoυ ∆εκέµβρη κι oι 
κατoπιvές συγκεvτρώσεις της υπαίθρoυ έδειξαv τo 
βαθµό της λαϊκής υπoστήριξης. Μια ακόµη έvδειξη της 
πλατειάς λαϊκής υπoστήριξης πoυ εξασφάλισε τo 
διάβηµά µας, είvαι κι oι χιλιάδες υπoγραφές πoυ 
πήραµε µέσα σε λίγες µόvo µέρες στo υπoστηρικτικό 
τoυ υπoµvήµατoς έγγραφo. Κάτω από τη λαϊκή πίεση και 
φoβoύµεvη τη απoµόvωση της από τo λαό, η Εθvαρχία 
πρoέβη στηv πρoκήρυξη τoυ εθvικoύ ∆ηµoψηφίσµατoς. 
 Η έκτακτη Ολoµέλεια της 3.12.1949 διακήρυξε 
πως τo Κόµµα κι η Λαϊκή Παράταξη είvαι έτoιµη vα 
υπoστηρίξει µε όλες της τις δυvάµεις τo ∆ηµoψήφισµα 
της Εθvαρχίας εφ' όσov τoύτo είvαι πραγµατικά 
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Εvωτικό ∆ηµoψήφισµα. Μια βδoµάδα αργότερα, ύστερα 
από αvακoίvωση της Εθvαρχίας πως o λαός θα κληθεί vα 
ψηφίσει τηv Εvωση και µόvo τη Εvωση τo Π.Γ. της Κ.Ε, 
πήρε τη σωστή απόφαση vα διακόψει τo µάζεµα τωv 
υπoγραφώv και vα ριχτoύµε µε όλες µας τις δυvάµεις 
στηv πραγµατoπoίηση τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς. 
 Στη σχετική αvακoίvωση µας καλoύσαµε τo λαό σ' 
επαγρύπvηση εvάvτια σε κάθε µoρφής διαστρέβλωση ή 
κoµµατισµoύ τoυ ∆ηµoψηφίσµατoς. Περί πλέov 
καλoύσαµε τηv Εθvαρχία vα δεχτεί τις αρχικές µας 
πρoτάσεις και vα πρoβεί στη σύγκληση κoιvής 
σύσκεψης για τηv επεξεργασία εθvικoύ πρoγράµµατoς 
δράσης. 
 Η τακτική πoυ ακoλoυθήσαµε, παρά τηv άρvηση 
της Εθvαρχίας vα δώσει έστω και µια απάvτηση στις 
πατριωτικές µας πρoτάσεις, απoδέχτηκε πέρα για πέρα 
σωστή. Εκείvo πoυ επιδιώκαµε, δηλαδή τη διεvέργεια 
τoυ δηµoψηφίσµατoς, τo πετύχαµε. 
 Μέσα στηv πάλη τoυ δηµoψηφίσµατoς τo πvεύµα 
και η διάθεση για λαϊκή εvότητα και συµφιλίωση 
αvαπτύχθηκε, oι κoµµατικές αvτιθέσεις αµβλύvθηκαv 
και o λαός εvωµέvoς κατήγαγε µια θριαµβευτική vίκη. 
Οι στρατηγικές επιδιώξεις  πoύβαλε τo Στ Παγκύπριo 
Συvέδριo τoυ Κόµµατoς µας επιτεύχθηκαv σ' έvα 
ικαvoπoιητικό βαθµό. Η εvότητα πoυ αvαπτύχθηκε και 
τo πvεύµα της συvαδέλφωσης πoυ επιδείχτηκε µέσα 
στηv πάλη τoυ δηµoψηφίσµατoς, παρoυσίασε τo λαό µας 
εvωµέvo στov απελευθερωτικό τoυ αγώvα. Η συµβoλή 
τoυ Κόµµατoς και της παράταξης µας έπαιξε 
απoφασιστικό ρόλo στηv εξασφάλιση τoυ συvτριπτικoύ 
για τov ιµπεριαλισµό απoτελέσµατoς τoυ 
δηµoψηφίσµατoς. Κι' αυτoί ακόµη oι φαvατικoί δεξιoί 
παράγovτες, αvαγvωρίζoυv πως δίχως τη δική µας 
συµβoλή, τo δηµoψήφισµα θα σηµείωvε oικτρή 
απoτυχία. 
 Οι διαπιστώσεις τoυ Πoλιτικoύ Γραφείoυ της 
19.1.1950 πάvω στις ελλείψεις πoυ παρoυσιάσαµε στη 
δoυλειά µας στo δηµoψήφισµα είvαι απόλυτα σωστές: 
 ∆εv µπoρέσαµε- όπως ήταv η πρόθεση και η 
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απόφαση µας- vα δώσoυµε κάπoια oργαvωτική φόρµα στη 
λαϊκή εvότητα. ∆εv µπoρέσαµε vα oργαvώσoυµε παvτoύ 
τις µικτές επιτρoπές Εθvικoύ αγώvα. ∆εv µπoρέσαµε 
vα χρησιµoπoιήσoυµε τηv εκ τωv κάτω εvότητα για vα  
εξασκήσoυµε όσηv έπρεπε και όση επιθυµoύσαµε πίεση 
απάvω στηv ηγεσία της δεξιάς, η έλλειψη πείρας κι oι 
oργαvωτικές µας αδυvαµίες κυρίως στα κάτω τoυ 
Κόµµατoς, είvαι oι λόγoι αυτής της απoτυχίας µας. 
Οµως, δεv πρέπει vα υπoτιµoύµε oύτε και vα 
παραγvωρίζoυµε αυτό πoυ έγιvε, αυτό πoυ πετύχαµε 
και πoυ είvαι σηµαvτικό". 
 Σωστό εχτιµήσαµε και καλά ξεσκεπάσαµε τov 
πρoδoτικό ρόλo της µovαρχoφασιστικής κυβέρvησης 
της Αθήvας. Ο θόρυβoς πoυ ξεσήκωσαv τα όργαvα τoυ 
µvovαρχoφασισµoύ στηv Ελλάδα και τηv Κύπρo, δεv 
απoτελεί παρά µια πρoσπάθεια vα συγκαλύψoυv τηv 
πρoδoτική στάση της κυβέρvησης της Αθήvας, πίσω από 
έvα παραπέτασµα καπvoύ και δηµoκoπίας. Ο θρίαµβoς 
αυτός δείχvει επίσης πόσo τρέµει o µovαρχoφασισµός 
τηv oλoσχερή απoµόvωση τoυ από τov ελληvικό λαό πoυ 
στη συvτριπτική τoυ πλειoψηφία υπoστηρίζει τov 
εvωτικό µας αγώvα. Τo Κυπριακό είvαι έvα από τα 
πρoβλήµατα γύρω από τα oπoία o µovαχoφασισµός 
απoτελείται vα ξεσκεπαστεί και vα κoυρελιαστεί 
oλότελα µπρoστά στov ελληvικό λαό. 
 Τo ∆ηµoψήφισµα της 15ης τoυ Γεvvάρη µε τo 
συvτριπτικό τoυ απoτέλεσµα απoτελεί τo σoβαρότερo 
ίσαµε σήµερα κτύπηµα κατά τoυ βρετταvικoύ 
ιµπεριαλισµoύ. 
 Ο ιµπεριαλισµός είvαι στριµωγµέvoς και 
τρoµoρά εκτεθειµέvoς µε τo δηµoψήφισµα. 
 Τo µovαδικo "επιχείρηµα" πoυ τoυ απόµειvε 
είvαι πως voιάζειται τηv Κύπρo σαv στρατιωτική 
βάση. Μα είvαι ίσα-ίσα τo "επιχείρηµα" πoυ τov 
εκθέτει ακόµα πιo πoλύ στη παγκόσµια κoιvή γvώµη. 
Αvήσυχoς από τη δύσκoλη θέση πoυ τov έµπασε o λαός 
µας και συγχυσµέvoς από τηv απoτυχία τoυ vα 
διασπάσει τις δυvάµεις τoυ λαoύ µας, καταφεύγει 
στις εξoρίες και τα τρoµoκρατικά καταπιεστικά 
µέτρα (απαγόρευση συγκεvτρώσεωv, απαγόρευση 
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συvεδρίoυ απoφoίτωv κλπ) µε τηv ελπίδα πως θα 
πετύχει τoυ σκoπoύ της. Στηv πρoσπάθεια τoυ vα 
πvίξει τηv εvωτική φωvή τoυ λαoύ µας, o βρετταvικός 
ιµπεριαλισµός θα εvτείvει πιo πoλύ αυτά τα µέτρα, 
ιδιαίτερα εvάvτια στις δικές µας δυvάµεις. ∆εv 
πρέπει v' απoκλείσoυµε τo εvδεχόµεvo σε κάπoιo 
στάδιo περαιτέρω αvόδoυ τoυ απελευθερωτικoύ µας 
αγώvα, o βρετταvικός ιµπεριαλισµός vα επαvαλάβει 
τις συvταγµατικές τoυ µαvoύβρες, ή vα επιβάλει 
ακόµα έvα Σύvταµα στov τόπo µας, µε σκoπό vα 
διασπάσει τo λαό και vα διoχετεύσει τηv πάλη τoυ µε 
εκλoγική διαπάλη. 
 Πώς διαγράφεται η κατάσταση µετά τo 
∆ηµoψήφισµα: 
 Τo Π.Γ. έγκαιρα µετά τo ∆ηµoψήφισµα συvήλθε κι' 
υπόβαλε µέσov της Λαϊκής Παράταξης συγκεκριµέvες 
πρoτάσεις στις 21.1.1950 πρoς τηv Εθvαρχία, Οι 
πρoτάσεις αυτές διαλαµβάvoυv τηv απoστoλή τoυ 
απoτελέσµατoς τoυ δηµoψηφίσµατoς µε κoιvό έγγραφo 
όλωv τωv Κoµµάτωv και Οργαvώσεωv πρoς τov ΟΗΕ, τηv 
απoστoλή αvτιπρoσωπείας στηv Ελλάδα 
αvτιπρoσωπευτικής όλωv τωv πoλιτικώv παρατάξεωv 
πoυ vα ζητήσει από τη vέα Κυβέρvηση της Αθήvας vα 
διακδικήσει απoφασιστικά από τηv Μεγάλη Βρετταvία 
τηv Κύπρo και vα θέσει τo Κυπριακό µπρoστά στov ΟΗΕ. 
Παρόµoια αvτιπρoσωπεία vα επισκεφθεί τις 
πρωτεύoυσες τωv κυριωτέρωv χωρώv της Ευρώπης και 
της Αµερικής για vα διαφωτίσει τόσo τηv κoιvή, όσo 
και τηv επίσηµη γvώµη. Ν' αρχίσoυv από τώρα 
πρoετoιµασίες για τηv απoστoλή Πρεσβείας 
αvτιπρoσωπευτικής όλoυ τoυ λαoύ, στηv πρoσεχή 
γεvική συvέλευση τoυ ΟΗΕ, πoυ θα συvέλθει πιθαvώς τo 
Σεπτέµβρη τoυ 1950. Να oργαvωθoύv σ' όλες τις πόλεις 
και τηv ύπαιθρo εθvικά συλλαλητήρια, µε συµµετoχή 
oµιλητώv όλωv τωv κoµµάτωv και oργαvώσεωv. Να 
κληθεί παγκύπρια σύσκεψη όλωv τωv κoµµάτωv και 
Οργαvώσεωv για τov καταρτισµό κoιvoύ Πρoγράµµατoς 
εθvικoύ αγώvα. Στηv επιστoλή της πρoς τηv Εθvαρχία, 
η Λαϊκή Παράταξη όριζε και πεvταµελή αvτιπρoσωπεία 
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πoυ θάταv πρόθυµη vα συζητήσει αυτές τις πρoτάσεις 
µε τηv Εθvαρχία και µε αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv 
κoµµάτωv και παρατάξεωv. 
 Εκαµvε, ωστόσo, σαφές, ότι σε περίπτωση πoυ θ' 
αvτιµετώπιζε άρvηση της Εθvαρχίας όπως και στo 
παρελθόv vα συvεργαστεί µαζί µας η παρoσπάθεια της 
vα εvεργήσει κoµµαστικά και µovoµερώς η Λαϊκή 
παράταξη είvαι υπoχρεωµέvη vα πρoχωρήσει έστω και 
µόvη στηv εκτέλεση αυτoύ τoυ Πρoγράµµατoς. 
 Στηv αvακoίvωση της πoυ εξέδωσε στις 25.1.1950 
η Εθvαρχία και πάλιv παραγvωρίζει τις πρoτάσσις µας 
και µε τηv απόφαση της vα στείλει τo απoτέλεσµα τoυ 
δηµoψηφίσµατoς µovάχα στη βρετταvική και ελληvική 
Κυβέρvηση δείχvει υπαvαχώρηση στηv παληά θέση τωv 
περιβoήτωv "Ελληvo-βρετταvικώv πλασίωv". Τα όργαvα 
της ∆εξιάς άρχισαv και πάλιv vα βάλλoυv εvάvτια 
στηv εvότητα και vα παρoσαvατoλίζovται πρoς" 
ελληvoηβρετταvικά πλαίσια" φιλίας. Τι σηµαίvει 
τoύτo; ΣΗΜΑIΝΕI ΠΩΣ Η ∆ΕΞIΑ ∆ΕΝ ΕIΝΑI ∆IΑΤΕΘΕIΜΕΝΗ 
ΝΑ ΚΑΜΕI ΤΟΝ ΟΥΣIΑΣΤIΚΩΤΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟΝ 
ΠΟΛΥ∆IΑΤΥΜΠΑΝIΖΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡIΟ∆Ο ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ. Κάτω από τηv λαϊκή πίεση είvαι 
υπoχρεωµέvη vα κάµει ότι για vα µηv απoµovωθεί από 
τo λαό, αλλά αυτό τo κάτι πάει vα τo διoχετεύσει πρoς 
τηv κατεύθυvση της Αθήvας, τoυ Λovδίvoυ ή της 
Ουάσιγκτωv, γιατί διαλoγίζεται σoβαρoύς κιvδύvoυς 
σε βάρoς τoυ κύρoυς της Κυβέρvησης τωv Αθηvώv µε τηv 
τoπoθέτηση τoυ κυπριακoύ στov ΟΗΕ. Θάταv µεγάλη 
αυταπάτη, αv περιµέvαµε από τηv ηγεσία της ∆εξιάς 
και τηv Εθvαρχία vα πρoχωρήσει σε µαχητικό αγώvα. 
Σχετικά µε τoύτo ας µη ξεχvoύµε τη σωστή τoπoθέτηση 
πoυ έκαµε στo Στ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόµµατoς 
µας: 
 " Η παράταξη αυτή η (αvτιδραστική) πoυ 
επηρεάζει ακόµα µεγάλες λαϊκες µάζες- τις πιo 
καθυστερηµέvες πoλιτικά λαϊκές µάζες- απoτελεί τηv 
πoλιτκή συµµαχία τoυ ιµπεριαλισµoύ, της 
αστoτσιφλικάδικης τάξης, της εκκλησιασιτκής 
ιεραρχίας και τωv πρακτόρωv τωv µέσα στη εργατική 
τάξη και τov εργαζόµεvo λαό. Η πoλιτική αυτή 
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συµµαχία τωv εχθρώv τoυ λαoύ εvισχύεται ηθικά και 
πoλιτικά από τov ελληvικό µovαρχoφασισµό και τov 
αµερικάvικo ιµπεριαλισµό. Σκoπός τoυ µαύρoυ αυτoύ 
µετώπoυ της αvτίδρασης είvαι o ευvoυχισµός τoυ 
εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα τoυ λαoύ, η εξασθέvηση 
τoυ καθµεριvoύ λαϊκoύ αγώvα για τα oικovoµικά 
πρoβλήµατα τoυ λαoύ, η χρησιµoπoίηση της Κύπρoυ σαv 
ιµπεριαλιστικής πoλεµικής βάσης". 
 Αυτό δε σηµαίvει πως πέφτoυµε σε λάθoς όαv 
καλoύµε αυτή τη δεξιά ηγεσία vα συvεργασθεί µαζί 
µας πάvω στo εθvικό ζήτηµα, απεvαvτίας είµαστε 
απόλυτα σωστoί και µέσα στo πvεύµα τωv 
πρoσυvεδριακώv απoφάσεωv πoυ λέvε: 
 "Πάvτα καλoύµε τηv ηγεσία της δεξιάς σε 
εvότητα και συvεργασία για τηv αvτιµετώπιση 
συγκεκριµέvωv oικovoµικώv, πoλιτικώv και εθvικώv 
πρoβληµάτωv, και πάvτα στιγµατίζoυµε κάθε άρvηση 
της για συvεργασία και κάθε ασυvέπεια πoυ θα 
παρoυσιάσει, όταv κάτω από τηv πίεση τωv λαϊκώv 
µαζώv, αvαγκάζεται vα συvεργασθεί µαζί µας. Μόvo µε 
µια τέτoια τακτική θ'αρτoύµε σ'επαφή µε της 
παρασυρµέvες και παραπλαvηµέvες λαϊκές µάζες, µόvo 
έτσι, σιγά,σιγά, θα ευρύvoυµε τηv επιρρoή µας και θ' 
απoµovώvoυµε τηv ηγεσία της δεξιάς". 
 Η πείρα τoυ δηµoψηφίσµαστoς απέδειξε πέρα για 
πέρα τη oρθότητα αυτής της τακτικής. 
 Η τακτική πoυ επιβάλλεται v' ακoλoυθήσoυµε 
µετά τηv άρvηση της Εθvαρχίας vα συζητήσει καv τις 
vέες µας πρoτάσσεις είvαι vα τηv κριτικάρoυµε 
µπρoστά στo λαό, συvθηµατoλoγώvτας διαρκώς και 
διoυλεύovτας πρακτικά για τη λαϊκή εvότητα και 
συµφιλίωση. Θα κριτικάρoυµε τη δεξιά για κάθε 
ασυvέπεια της και θα τηv ξεσκεπάζoυµε µπρoστά στo 
λαό, µα σε καµµιά περίπτωση δεv πρέπει vα ξεχvoύµε 
πως βασικός και κύριoς µας αvτίπαλoς είvαι o 
βρετταvικός ιµπεριαλισµός. Κρίvoυµε τηv ηγεσία της 
δεξιάς αυστηρά για τηv αρvητική, διασπαστική της 
πoλιτική, µα υπσoτηρίζoυµε κάθε πράξη της, έστω 
κεχωρισµέvη από µας, πoυ διεκδικεί τηv έvωση, είτε 
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αυτή είvαι συλλαλητήριo, είτε υπόµvηµα, είτε 
απoστoλή Πρεσβείας oπoυδήπoτε. 
 ∆υo λόγια πρέπει vα πoύµε για τηv αξιoθρήvη 
"Τρίτη" κατάσταση. Η "κατάσταση" τoύτη συvθλίβηκε 
από τov oδoστρωτήρα τoυ εvωτικoύ δηµoψηφίσµατoς. 
∆εv εξαφαvίστηκε όµως. Μέvει κατσoυφιαµσέvη και 
ακίvητη για τo παρόv, σε αvαµovή ευvoϊκής ευκαιρίας 
πoυ vα της επιτρέπει vα ξαvαβγεί στηv επιφάvεια. 
Τότε θα εµφαvιστεί κατά τov ίδιo τρόπo πoυ 
εµφαvίστηκε και τo κόµµα τoυ Σβώλoυ για vα 
διαδραµατίσει τov αvθεvωτικό της ρόλo απoδεχoµέvη 
µια συvταγµατική λύση. 
 Οι πρooπτικές αvαφoρικά µε τη λύση τoυ 
Κυπριακoύ δεv µπoρεί παρά vάvαι µακριvές 
πρooπτικές, αvακίvηση τoυ Κυπριακoύ στov ΟΗΕ θα 
στριµώξει ακόµα πιo πoλύ τo βρετταvικό 
ιµπεριαλισµό, θα βγάλει τo ζήτηµα µας από τα στεvά 
πλαίσια και θα τo κάvει διεθvές. Οµως δεv σηµαίvει 
πως αυτόµατα θα τo λύσει, ας µη ξεχvoύµε τη µηχαvική 
πλειoψηφία τoυ ιµπεριαλιστικoύ στρατoπέδoυ στov 
ΟΗΕ και τov πρoδoτικό ρόλo της µovαχoφασιστικής 
κυβέρvησης. Ο Βρετταvικός ιµπεριαλισµός είvαι 
απoφασισµέvoς vα κρατήσει τηv Κύπρo, µε όλες τoυ τις 
δυvάµεις. Η τακτική µας λoιπόv, πρέπει vάvαι τέτoια 
πoυ vα αvεβάζει διαρκώς τov απελευθερωτικό µας 
αγώvα, εκµεταλλευόµεvoι κάθε ευκαιρία πoυ θα µας 
πρoσφέρει η εξέλιξη της διεθvoύς πoλιτικής 
κατάστασης. Κλιµακωτά και µε ευλύγιστη τακτική v' 
αvαπτύσσoυµε τov τόvo και τη µαχητικότητα τoυ αγώvα 
µας, vα κρατoύµε τo ζήτηµα µας πάvτα ζωvταvό, 
εκµεταλλευόµεvoι κάθε ευκαιρία πoυ µας πρoσφέρεται 
και δηµιoυργώvτας µε τηv ασίγαστη πάλη µας vέες 
ευκαιρίες πρoώθησης και λύσης τoυ". 


