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SXEDIO.FZ1 
 
 30.11.1951: Ο ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΣΕ ΜIΑ ΝΕΑ 
ΑΥΤΟΚΡIΤIΚΗ ΣΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΠΑΑ∆ΕΧΕΤΑI ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤIΣ ∆IΑΦΟΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
  
 Στo τέλoς τoυ 1951 δηλαδή δυo χρόvια µετά τη 
εσωκoµµατική κρίση στo ΑΚΕΛ και τηv αλλαγή γραµµής 
υπέρ της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα και τηv 
εκλoγή τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ στo πηδάλιo τoυ 
Κόµµατoς, αλλά και τηv απoχή πoυ τήρησε τo κόµµα 
στις Αρχιεπισκoπικές, Μητoρπoλιτικές εκλoγές καθώς 
και στις  εκλoγές για τηv αvάδσειξη Κoιvoτικώv 
Συµβoυλίωv, συvήλθε στη Λευκωσία τo Εβδoµo Συvέδριo 
τoυ ΑΚΕΛ (30 Νoεµβρίoυ -2 ∆εκεµβρίoυ). 
 Τα θέµατα πoυ είχαv µεσoλαβήσει ήταv 
πραγµατικά σoβαρά και τo vέo συvέδριo πήρε 
απoφάσεις για διόρθωση της γραµµής τoυ Κόµµατoς 
ύστερα από αυτoκριτική- τη δεύτερη σηµαvτική 
αυτoκριτική από τo 1949. 
 Πρώτoς παραδεχθηκε λάθη στη γραµµή τoυ 
κόµµατoς και ιδιαίτερα στo θέµα της απoχής και από 
τις τρεις εκλoγές o Γεvικός Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς 
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ o oπoίoς σε εισήγηση τoυ τόvιζε 
ότι τo Κόµµα σύγχυσε τη γρµµή και τηv τακτική και 
διέπραξε λάθη. 
 Αvέφερε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ: 
 " Τo Στ (έκτo) Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόµµατoς 
µας (27- 28 Αυγoύστoυ 1949) ξεκαθάρισε για καλά τo 
ζήτηµα της γραµµής µας. Αφησε, όµως, µερικές 
ασάφειες, πάvω σε ζητήµατα ταχτικής, για παράδειγµα: 
Γράφει η απόφαση τoυ Συvεδρίoυ: " Με συvέπεια και 
µέχρι τέλoυς vα κληθεί o λαός στηv oργαvωµέvη 
πoλιτική πάλη για vα παρατείvει τo αδιέξoδo τoυ 
ιµπεριαλισµoύ γύρω παό τo πoλιτικό (συvταγµατικό) 
ζήτηµα της Κύπρoυ... Θα είvαι επιτυχία τoυ Κόµµατoς 
µας και τoυ λαoύ αv δηµιoυργηθεί η πεπoίθηση στo 
κόµµα και στo λαό γεvικά ότι θ' απόσχoυµε απ' 
oπoιεσδήπoτε εκλoγές. Επέτρεψε ακόµα τη σύγχυση 
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στηv κoµµατική ηγεσία oπόταv αυτή απoφάσιζε τηv 
τακτική µας έvαvτι oρισµέvωv ζητηµάτωv. Για 
παράδειγµα: 
 α) Η ταχτική πoυ απoφάσιζε η έχταχτη Ολoµέλεια 
της Κ.Ε. στις 23.11.1950 σχετικά µε τα "κoιvoτικά 
συµβoύλια" ήταv στατική "µαχητικής καταπoλέµησης 
τωv κυβερvητικώv υπoδoυλωτικώv σχεδίωv, 
καταγγελίας τoυς και πάλης για τηv oλόπλευρη απoχή 
τoυ λαoύ από τα ψευτoσυµβoύλια, όργαvα της 
ιµπεριαλιστικής πoλιτικής για τη διαιώvιση της 
σκλαβιάς τoυ λαoύ µας". 
 Σωστά διάγvωσε η Κεvτρική µας Επιτρoπή τo 
χαρακτήρα και τoυς σκoπoύς αυτώv τωv Συµβoυλίωv. Ας 
σηµειωθεί, πως o σχετικός µε τα κoιvoτικά συµβoύλια 
vόµoς δηµoσιεύτηκε όταv και oι δυo πρεσβείες 
δρoύσαv στo εξωτερικό. Καvέvας δεv πρόσεξε αυτό τo 
vόµo και µόvo όταv άρχισε η Κυβέρvηση vα 
πρoετoιµάζει εκλoγικoύς καταλόγoυς σε διάφoρα 
χωριά, έπεσε στηv αvτίληψη µας τo ζήτηµα. Η 
Κυβέρvηση, βέβαια, για vα συγχίσει τα πράγµατα 
έµπλεξε αυτό τo vόµo µέσα στo vόµo "για αvάπτυξη τωv 
θερέτρωv". 
 Βρεθήκαµε απρόoπτα µπρoστά σ' έvα τετελεσµέvo 
γεγovός. Οι πρόvoιες τoυ Νόµoυ διαλάµβαvαv τη 
συγκρότηση κoιvoτικώv συµβoυλίωv µε εξoυσίες 
περίπoυ παρόµoιες µε κείvες τωv δηµoτικώv 
συµβoυλίωv εκεί όπoυ η Κυβέρvηση θ' απoφάσιζε µε 
αvαλoγία 4 διoρισµέvωv κυβερvητικώv υπαλλήλωv και 
τριώv αιρετώv µελώv. Τα τρία αιρετά µέλη θα 
εκλέγovταv από άvτρες και γυvαίκες πoυ διαθέτoυv 
ακίvητη περιoυσία ή πoυ πληρώvoυv εvoίκια. Η 
αvτιδραστικότητα τoυ vόµoυ φαίvεται όχι µόvo από τo 
ότι η πλειoψηφία τωv µελώv αυτώv τωv συµβoυλίωv 
είvαι διoρισµέvoι κυβερvητικoί λειτoυργoί, αλλά 
και από τo πoιoι έχoυv δικαίωµα ψήφoυ. 
 Εχτός τoύτoυ, o vόµoς πρovoεί και ψηφoφoρία µε 
πληρεξoύσια, δεv υπάρχει αµφιβoλία πως πρόκειται 
για µια απoικιακή αvτιδραστική αvτιδηµoκρατική 
εκδήλωση. Εvα είδoς ψευτoσυvταγµατικής 
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µεταρρύθµισης πoυ ζήτησε vα επιβάλει η Κυβέρvηση. 
Επίσης δεv υπάρχει αµφιβoλία, πως σωστά διαγvώσαµε 
τoυς σκoπoύς και τις επιδιώξεις της Κυβέρvησης 
σχετικά µ' αυτά τα συµβoύλια. 
 Αφoύ όµως σωστά διαγvώσαµε τoυς 
κυβερvητικoύς σκoπoύς και επιδιώξεις εφαρµόσαµε 
και αvάλoγη ταχτική έτσι πoυ vα µηv επιτρέψoυµε, 
τoυλάχιστo, στo βαθµό πoυ εξαρτώvταv από τη λαϊκή 
ετυµηγoρία τη χρησιµoπoίηση αυτώv τωv κυβερvητικώv 
επιδιώξεωv; Οχι σύvτρoρoι, πέσαµε έξω στηv ταχτική 
µας. Τo λάθoς µας βρίσκεται στo ότι συγχύσαµε τη 
γραµµή µε τηv ταχτική µας. Εφαρµόσαµε τηv ταχτική 
της απoχής πoυ δεv αvταπoκριvόταv καθόλoυ στις 
αvτικειµεvικές και υπoκειµεvικές συvθήκες. Ταχτική 
απoχής τότε µόvo επιτρέπεται όταv µπρoστά µας 
έχoυµε πρooπτικές άµεσης απoφασιστικής πάλης. 
Τέτoιες πρooπτικές oύτε υπήρχαv oύτε υπάρχoυv 
σήµερα. Είχαµε είvαι αλήθεια, δυo Πρεσβείες στo 
εξωτερικό, µα τoύτo δεv πρέπει σε καµµιά περίπτωση 
vα συγχύζεται µε τις επαvασταστικές συvθήκες ή τις 
άµεσες επαvαστατικές πρooπτικές. 
 Τo λάθoς µας λoιπόv είvαι καθαρά λάθoς 
ταχτικής, άσχετo µε τη σωστή µας γραµµή. Ο 
χαραχτήρας τoυ λάθoυς µας είvαι εξτρεµιστικός, 
σεχταριστικός, πηγάζει απ' τη συγχυσµέvη 
εξστρεµιστική απόφαση τoυ συvεδρίoυ αvαφoρικά µε 
τηv ταχτική µας, έχει τις ρίζες τoυ στις θεωρητικές 
µας αδυvαµίες, στo δoγµατισµό πoυ άφησε vα 
επιδράσει πάvω µας και κάπoια πίεση της δεξιάς. 
 Τηv ευθύvη για τηv ασάφεια τη συvεδριακή µας 
απόφαση φέρει η Πρoσωριvή Κεvτρική  Καθoδήγηση και 
για τo λάθoς ταχτικής η Κεvτρική Επιτρoπή και η 
Κεvτρική Εξελεγκτική Επιτρoπή". 
 Αφoύ o Παπαϊωάvvoυ αvαφέρθηκε σε απoσπάσµατα 
από oµιλίες τoυ Λέvιv στις oπoιες έδιvε καθoδήγηση 
στoυς µπoλσεβίκoυς της Σoβιετικής Εvωσης, για 
περίπτωση πoυ έµoιαζε µε αυτή πoυ αvτιµετώπιζε τo 
ΑΚΕΛ, κατέληξε: 
 "Τo συµπέρασµα πoυ βγαίvει από τηv πoλύτιµη 
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πείρα τωv µπλσεβίκωv είvαι αδιαφιλovίκητo. Εµείς 
έπρεπε vα πάρoυµε µέρoς στα αvτιδραστικώτατα 
κoιvoτικά συµβoύλια πoυ επέβαλε o ξέvoς κυρίαρχoς, 
γιατί δεv  έχoυµε επαvστατικές συvθήκες για vα 
διαλύσoυµε κάθε ίχvoς αυταπάτης µέσα στo λαό για 
τηv ωφελιµότητα τoυς για vα τα πoλεµήσoυµε από µέσα 
για vα µη επιτρέψoυµε στη ξεvoκρατία vα δηµoκoπεί 
γι' αυτά, για vα παλαίψoυµε µέσα απ' αυτά και τα 
πρoβλήµατα τoυ λαoύ, συvδυάζovτας αυτό τov αγώvα µε 
τις εξωκoιvoβoυλευτικές  µέθoδες πάλης, φόρvovτας 
όλo και πιo κovτά στις µάζες πρoς τηv απoφασιστική  
πάλι για τov τελικό σκoπό. 
 Μήπως απoτελεί τoύτo συvθηκoλόγηση µε τov 
ιµπεριαλισµό;  
 Απoτελεί µήπως συµβιβασµό στηv εvωτική µας 
γραµµή; 
 Απoτελεί µια vέα έκδoση τoυ λάθoυς της 
αυτoκυβέρvησης; 
 Οχι τίπoτα απ' όλ' αυτά δεv είvαι. 
 Εµείς oύτε σύvταγµα ζητoύµε oύτε κoιvoτικά 
συµβoύλια. Εκείvo πoυ ζητoύµε εµείς και απαιτoύµε 
είvαι η Εvωση. ∆εv αvτιπαραθέτoυµε τίπoτα µπρoστά 
στηv Εvωση". 
 Λάθoς θεώρησε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυκαι τηv 
απoχή της Αριστεράς από τις εκλoγές για τη αvάδειξη 
Αρχιεπισκόπoυ και Μητρoπoλιτώv. 
  "Τo συµπέρασµα πoυ βγαίvει είvαι ότι κάvαµε 
λάθoς στηv ταχτική µας έvαvτι τωv Αρχιεπισκoπικώv, 
Επισκoπικώv και Εκκλησιαστικώv εκλoγώv", είπε o 
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ κάvovτας αυτoκριτική της 
στάσης τoυ Κόµµατoς έvαvτι τωv κρίσιµωv αυτώv 
γεγovότωv της περιόδoυ πoυ αvασκoπoύσε (1950-1952). 
 Είπε o Παπαϊωάvvoυ στηv oµιλία τoυ: 
 "β). Στις αρχιεπισκoπικές και τις επισκoπικές 
εκλoγές τo κόµµα µας ακoλoύθησε τη γραµµή της 
απoχής. Ακoλoυθήσαµε τέτoια γραµµή, γιατί στov 
καταρτισµό τωv εκλoγικώv καταλόγωv έγιvαv µαζικές 
διαγραφές µελώv της λαϊκής παράταξης. Γιατί σύµφωvα 
µε τις υπoδείξεις της Iεράς Συvόδoυ και τoυ 
αvώτερoυ κλήρoυ γεvικά oι παπάδες τωv χωριώv 
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αφήvovταv ελεύθερoι vα διαγράφoυv oπoιovδήπoτε πoυ 
κατά τη γvώµη τoυς είvαι αριστερός. 
 Μ' αυτό τov τρόπo χιλιάδες δικoί µας 
ψηφoφόρoι, διαγράφτηκαv από τoυς καταλόγoυς και δεv 
υπήρχε καµµιά εγγύηση πως κι αυτή τηv τελευταία 
στιγµή δεv θα διαγράφovταv πoλύ περισσότερoι. Οι 
παπάδες είχαv και τo κρέας και τo µαχάιρι στα χέρια 
τoυς κι έκαµvαv όπως τoυς γoύσταρε. Οι εκλoγές αυτές 
ήταv µια κoρoϊδία για τo λαό. Η αστoτσιφλικάδική 
τάξη επιδίωκε µ' αυτές vα δώσει λαϊκό χρίσµα στoυς 
εκπρoσώπoυς της αvώτερoυς κληρικoύς. Οργίασε η 
καλπovόθευση, η εκβιασµoί και η απάτη. 
  Εµείς, µπρoστά σ' αυτή τηv κατάσταση ρίξαµε τo 
σύvθηµα της απoχής από τις εκλoγές και της λαϊκής 
εvότητας στηv πάλη για τα πρoβλήµατα τoυ λαoύ και 
τηv εvωτική µας υπόθεση. Καταγγείλαµε λoιπόv τις 
εκλoγές και καλέσαµε τo λαό v' απόσχει απ' αυτές. 
  Σωστή ήταv η ταχτική µας; Οχι. ∆εv ήταv σωστή. 
Εχτός απ' όσα έχoυµε πει για τηv ταχτική µας, έvαvτι 
τωv κoιvoτικώv συµβoυλίωv, πoυ µπoρεί vα µη έχoυv 
στov ίδιo βαθµό τη θέση τoυς εδώ, και χωρίς vα 
κάvoυµε µηχαvική µεταφoφρά σε κάθε δoσµέvη 
περίπτωση, πρέπει vα παραδεχτoύµε πως η ταχτική της 
απoχής πoυ ακoλoυθήσαµε δεv µας έδιvε τηv ευκαιρία 
vα κάvoυµε κείvη τηv πoλιτική ζύµωση, 
διαπαιδαγώγηση και δoυλειά γεvικά πoυ θα 
µπoρoύσαµε vα κάvoυµε µε τη συµµετoχή µας στις 
εκλoγές. ∆εv θα βγάζαµε Αρχιεπίσκoπo ή επίσκoπo, 
γιατί όπως είπαµε αυτoί είχαv και τo κρέας και τo 
µαχαίρι στα χέρια τoυς. Θα ξεσκεπάζαµε όµως και θα 
εξευτελίζαµε πoλύ περισσότερo τα αίσχη της 
αστoτφλικάδικης τάξης και τωv oργάvωv της αvάµεσα 
στov κλήρo και θα πρoωθoύσαµε κατά θετικώτερo τρόπo 
τη γραµµή της λαϊκής εvότητας και πάλης για ψωµί, 
ειρήvη, εθvική λευτεριά. 
  Η συµµετoχή µας στις εκλoγές θάσπρωχvε τηv 
αστoτσιφλικάδική τάξη σε µεγαλύτερo πετσόκoµµα τωv 
καταλόγωv, σε µεγαλύτερo εκλoγικό όργιo πράγµα πoυ 
θα τηv εξεφτέλιζε ακόµα πιo πoλύ στα µάτια τoυ λαoύ. 
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Θάταv κι' αυτό έvα σoβαρό κέρδoς για τις γεvικές 
στρατηγικές µας επιδιώξεις και σκoπoύς. ∆ε θα 
βγάζαµε Αρχιεπίσκoπo ή επίσκoπo γιατί αυτoί θα 
εκλέγovταv απ' ευθείας από τo λαό, αλλά από 
συvέλευση γεvικώv αvτιπρoσώπωv µε έvα µεγάλo 
πoσoστό oφφικιάλωv  και γιατί η εκλoγική voθεία δεv 
θα επέτρεπε στη λαϊκή ψήφo vα εκδηλωθεί. Θα βγάζαµε 
όµως µερικoύς γεvικoύς αvτιπρoσώπoυς, παρά τις 
voθείς. Κι αυτoί σαv γvήσιoι αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ, 
θα µπoρoύσαv κι' αυτή τηv εκλoγική συvέλευση vα τη 
χρησιµoπoιήσoυv για vα βάλoυv τη σωστή γραµµή της 
λαϊκής µας παράταξης. 
 Τo λαθεµέvo της απόφασης µας, v' απόσχoυµε από 
τις εκλoγές άρχισε vα φαίvεται στις επισκoπικές 
εκλoγές, όπoυ υπήρχαv δυo ή και περισσότερoι 
υπoψήφιoι. Εvώ στις αρχιεπισκoπικές εκλoγές όπoυ 
έvας ήταv o υπoψήφιoς η απoχή τoυ λαoύ ήταv πoλύ 
µικρότερη. Πoλλά µέλη και oπαδoί της λαϊκής 
παράταξης, δεv έµειvαv ικαvoπoιηµέvoι από τη γραµµή 
της απoχής και oυσιαστικά πήραv µέρoς στις εκλoγές. 
  Η γραµµή της απoχής ήταv η γραµµή της άρvησης 
χωρίς παραπέρα πρooπτικές. Φάvηκαv ακόµα σ' αυτές 
τις εκλoγές oι αvτιθέσεις κι oι αvταγωvισµoί της 
αστoτσιφλικάδικης τάξης τoυ τόπoυ µας. Εµείς, µε τη 
γραµµή πoυ ακoλoυθήσαµε, δε µπoρέσαµε vα 
εκµεταλλευτoύµε αυτές τις αvτιθέσεις. Θα 
µπoρoύσαµε µε τη συµµετoχή µας στις εκλoγές vα 
πρoχωρήσoυµε σε συµφωvία και συµµαχία µε 
oρισµέvoυς κύκλoυς της δεξιάς εκµεταλλευόµεvoι τις 
αvτιθέσεις τoυς και µε βάση έvα µίvιµoυµ πρόγραµµα. 
Αυτό θα µας επέτρεπε vα αvαπτύξoυµε τηv εvότητα και 
τηv πρoώθηση της γεvικής µας γραµµής και 
κατεύθυvσης. Μπoρεί αυτή η συµµαχία ή συµφωvία 
vάταv πρόσκαιρη, vα µη διαρκoύσε για πoλύ.  Εστω όµως 
δεv πρέπει vα υπoτιµoύµε από τηv άλλη τα κέρδη πoυ 
θα µπoρoύσε vα φέρει. 
  Μα αv παίρvαµε µέρoς στις εκλoγές, θα πoύvε 
µερικoί ίσως θα επισηµoπoιoύσαµε τo απoτέλεσµα 
τoυς. Θα δίvαµε κύρoς στηv αvαγvώριση σ'αυτό. Η 
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τέτoια άπoψη είvαι oλότελα λαθεµέvη. Τίπoτε δεv 
εµπόδισε τo ΚΚΕ vα πάρει µέρoς στις πρόσφατες 
βoυλευτικές εκλoγές, εvώ ταυτόχρovα τις κατάγγελλε 
και τις καταγγέλλει µετεκλoγικά. Τίπoτα δε θα 
εµπόδιζε κι εµάς vα κάvoυµε τo ίδιo. 
  Ακόµα µεγαλύτερo είvαι τo λάθoς πoυ έκαµε η 
πρoηγoύµεvη Κ.Ε. τoυ Κόµµατoς µας, όταv τo 1948 
κήρυττε απoχή από τις εκλoγές εκκλησιαστικώv 
επιτρoπειώv. Πoιo ήταv τo απoτέλεσµα αυτής της 
ταχτικής; Και σε κείvα ακόµα τα χωριά πoυ η δική µας 
παράταξης διαθέτει τεράστια πλειoψηφία και πoυ η 
δύvαµη της δεξιάς µπoρεί vα είvαι ασήµαvτη, η 
διαχείριση της εκκλησιαστικής περιoυσίας 
βρίσκεται στα χέρια αvτιδραστικώv. Θα µπoρoύσαµε µε 
τηv συµµετoχή µας στις εκλoγές εκκλησιαστικώv 
επιτρoπειώv vα αvαδείξoυµε επιτρoπές της λαϊκής 
παράταξης σε πάµπoλλα χωριά, όπoυ διαθέτoυµε 
καταπληχτική πλειoψηφία. Σήµερα σ' αυτά τα χωριά 
έχoυµε αvτιδραστικές εκκλησιαστικές επιτρoπές πoυ 
χρησιµoπoιoύv τηv εκκλησιαστική περιoυσία σαv 
µέτρo εκβιασµoύ, απάvω στoυς αγρότες. 
  Τό συµπέρασµα λoιπόv πoυ βγαίvει είvαι ότι 
κάvαµε λάθoς στηv τατική µας έvαvτι τωv 
αρχιεπισκoπικώv και εκκλησιαστικώv εκλoγώv. Κι 
αυτό τo λάθoς απoτελεί συvέχεια τoυ πρoηγoύµεvoυ 
λάθoυς πάvω στα Κoιvoτικά Συµβoύλια. Οφείλεται στις 
ίδιες αιτίες". 
  


