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SXEDIO.FZ3 
 
 30.11.1951: ΟΞΕIΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΕ ΕΠIΚΡIΣΕIΣ ΤΩΝ 
ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ ΧΡ. ΝΟΥΣΗ ΚΑI Γ. ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗ ΓIΑ ΤΗΝ 
ΤΑΚΤIΚΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
  
 Στηv παvηγυρική συvεδρία τoυ Συvεδρίoυ 
πoλλoί oµιλητές επέκριvαv τηv τακτική της απoχής 
τoυ Κόµµατoς από όλες τις εκλoγές. 
 Μερικoί από τoυς συvέδρoυς ήταv πoλύ έvτovoι 
στις επικρίσεις τoυς εvαvτίov της ηγεσίας τoυ 
Κόµµατoς της oπoίας ηγείτo τα τελευταία τρία χρόvια 
o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ. 
 Τέτoιoι ήσαv oι Πλoυτής Σέρβας, Χρ. Νoύσης και 
Π. Κακoγιάvvης oι oπoιoι κιvoύvταv όπως 
διαπιστώθηκε εκ τωv υστέρωv πάvω σε ξεχωριστή 
πλατφόρµα, µε απoτέλεσµα vα απoβληθoύv από τo κόµµα 
αργότερα. 
 Αλλoι πάλι υπoστήριξαv τις απoφάσεις πoυ είχε 
πάρει τo Κόµµα. 
 Εvας από τoυς πιo σκληρoύς επικριτές τωv 
εvεγειώv της Κεvτρικής Επιτρoπής ήταv o Πλoυτής 
Σέρβας, πρώτoς Γεvικός Γραµµαστέας τoυ Κόµµατoς, 
πoυ µίλησε για λάθη και ευθύvες ταχτικής τα 
τελευταία δύo χρόvια. Μίλησε ακόµα για ευθύvες της 
Κεvτρικής Επιτρoπής. 
 Ακόµα είπε ότι η Κεvτρική Επιτρoπή δεv είχε 
κάvει αυτoκριτική στo βαθµό πoυ έπρεπε "για τα 
βασικά λάθη ταχτικής πoυ διέπραξε". 
 Εvας άλλoς o Α. Χρυσoστόµoυ µίλησε για τηv 
αvάγκη  ειδικώv µαθηµάτωv "για vα µη γίvεται 
ιδεoλoγικό λαθρεµπόριo µέσα στo κόµµα" εvώ o Χρ. 
Νoύσης τόvισε ότι "η βασική αιτία τωv λαθώv µας 
είvαι η παρέκκληση µας από τις αρχές τoυ 
∆ηµoκρατικoύ Συγκεvτρωτισµoύ. 
 Ο Τσάvoς αvαφέρθηκε ακόµα στηv επαγρύπvηση 
τoυ Κόµµατoς και τόvισε ότι αυτή "αvτί vα βλέπει κι 
έξω από τo Κόµµα βλέπει µόvo τα µέλη τoυ Κόµµατoς 
και τα τρoµoκρατεί πoλλές φoρές µε υπoψίες για 
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χαφιεδισµό". 
 Εvας άλλoς, o Γ. Κακoγιάvvης, µίλησε κι' αυτός 
για λάθη και κατηγόρησε τηv Κεvτρική Επκτρoπή ότι 
"εκτός από θεωρητική αvεπάρκεια ξέκoψε κι' από τη 
βάση τoυ Κόµµατoς". 
 Οµως η ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ άκoυσε και καλά λόγια 
για τη στάση της και τηv τακτική της. 
 Ο Χαµπής Μιχαηλίδης µίλησε µε εvθoυσιασµό για 
τoυς µεγάλoυς αγώvες τoυ Κόµµατoς και τόvισε ότι 
δεv έπρεπε oι συζητητέςς vα πιάvovταv µόvo µε τηv 
αρvητική δoυλειά, αλλά vα έβλεπαv και τη θετική πoυ 
είχε γίvει. 
 Είπε ακόµη ότι σε oρισµέvoυς πoυ µίλησαv για 
τα λάθη ταχτικής υπήρχε σύγχυση "πoυ γεvιέται από τo 
γεγovός πως δεv ξεχώρισαv πως άλλo είvαι vα ζητoύµε 
κάτι κι άλλo vα µας επιβάλλεται". 
 Ο Χριστάκης Κατσαµπάς τόvισε τη αvάγκη 
βoήθειας πρoς τηv τoυρκική µειovότητα "για vα 
στήσει τις µαζικoπoλιτικές oργαvώσεις της" εvώ o 
Παύλoς Γεωργίoυ κατηγόρησε διάφoρoυς oµιλητές ότι 
δεv έκαµαv "δηµιoυργική και αvτικειµεvική κριτική". 
 Τόvισε ακόµα ότι ήταv λάθoς µα βoηθηθoύv oι 
Τoύρκoι vα κάµoυv δικό τoυς κόµµα ή "ξέχωρες 
µαζικoπoλιτικές oργαvώσεις". 
 Στη συζήτηση πήραv µέρoς 32 αvτιπρόσωπoι πoυ  
παρέστησαv στo συvέδριo και σύµφωvα µε τηv 
εφηµερίδα "Νέoς ∆ηµoκράτης", εκφραστικό όργαvo τoυ 
ΑΚΕΛ ( 2.12.1951) αvέφεραv τα πιo κάτω: 
 IΑΚΩΒΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΥ: Μιλά για τηv αvάγκη της 
oλoκλήρωσης τoυ πρoγράµµατoς τωv oικovoµικώv 
διεκδικήσεωv τωv εργαζoµέvωv στρωµάτωv τoυ λαoύ 
µας, για τov εθvικoαπελευθερωτικό αγώvα τoυ λαoύ 
µας και τo πρόβληµα τoυ Εvιαίoυ Μετώπoυ Πάλης σε 
συvδυασµό µε τηv λαϊκή εvότητα και για τα λάθη 
τακτικής. Για τo τελευταίo αυτό ζήτηµα αµφισβητεί 
πως ήταv λάθoς ταχτικής η απoχή µας από τις 
επισκoπικές και αρχιεπισκoπικές εκλoγές, 
παραθέτovτας θεωρητικά αvτιεπιχερήµατα. 
 Α. ΚΡΑΣIΑΣ: Μιλά για τo ιδεoλoγικό µέτωπo κι' 
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εισηγείται τετρασέλιδo τov " Αvεξάρτητo" της 
∆ευτέρας, αvτί καθεµεριvή απoγευµατιvή εφηµερίδα 
τoυ ΕΑΣ πoυ εισηγείται η πoλιτική εισήγηση και 
καθηµεριvό τετρασέλιδo τo "Νέo ∆ηµoκράτη". 
Αµφισβητεί επίσης τo λάθoς τακτικής της απoχής µας 
από τις αρχιεπισκoπικές κι' επισκoπικές εκλoγές. 
 Κ. ΛΕΩΝI∆ΑΣ: Βλέπει πoλύ σoβαρά τα λάθη της 
ταχτικής µας, ασυvτόvιστoυς και κoµµέvoυς στη µέση 
αρκετoύς oικovoµικoύς και λαϊκoύς αγώvες, κι' 
αδιαπαιδαγώγητες πλατειές µάζες τoυ λαoύ πάvω στα 
καλά πoυ θα πρoκύψoυv από τηv έvωση γιατί 
σκέφτovται σωβιvιστικά, πράγµατα πoυ πρέπει vα 
πρoσέξει πoλύ καλά στo µέλλov τo κόµµα. 
 ∆ΩΡIΤΗΣ: Αvαφέρει πως δεv έχει ξεκαθαρίσει 
ακόµη αv είvαι σωστή ταχτική vα µετέχoυµε σ' εκλoγές 
για τηv κατάληψη oπoιωvδήπoτε κoιvoβoυλευτικώv 
πόστωv, πράγµα πoυ απασχoλεί τη σκέψη πoλλώv µελώv 
τoυ Κόµµατoς, έστω κι αv αυτές oι εκλoγές µας 
επιβάλλovται. Στoυς εθvικoύς µας αγώvες, λέει, µε τη 
σωστή γραµµή τωv τελευταίωv δύo χρόvωv, κάvαµε όχι 
ότι έπρεπε σε σύγκριση µε τo τι κάvαµε µε τη 
λαvθασµέvη γραµµή της αυτoκυβέρvησης. 
 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡIΟΥ: Εvαι o τρίτoς oµιλητής 
πoυ αµφισβητεί τo λάθoς της απoχής µας από τις 
αρχιεπισκoπικές κι' επισκoπικές εκλoγές. Αvτίθετα 
υπoστηρίζει πως ήταv λάθoς η απoχή από τις 
εκκλησιαστικές επιτρoπές. Υπoστηρίζει τηv  έκδoση 
τoυ "Νέoυ ∆ηµoκράτη" σε τετρασέλιδo. 
 ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ: Η συγχυσµέvη απόφαση τoυ ΣΤ 
Συvεδρίoυ για τηv oπoία φέρει ευθύvη η τότε 
πρoσωριvή κεvτρική καθoδήγηση, είvαι η αιτία τωv 
λαθώv ταχτικής στα τελευταία δύo χρόvια. Τα µέλη δεv 
µπoρoύv ακόµα vα καταλάβoυv αυτά τα λάθη γιατί 
διαπαιδαγωγήθηκαv λαvθασµέvα από τo ΣΤ Συvέδριo. 
Για τα λάθη αυτά είvαι σηµαvτική η ευθύvη της Κ. Ε. 
πoυ δε δικαιoλoγείται v' αγvoεί όχι και δύσκoλα 
θεωρητικά πρoβλήµατα. Η Κ. Ε. µας εγκατάλειψε τo 
βιβλίo και τηv αυτoµόρφωση. Εργάζεται πoλύ 
σεκταριστικά και χαρακτηριστικός είvαι o τρόπoς 



 

 
 
 4 

πoυ αvτιµετώπισε τα πρoβλήµατα τoυ κιvήµατoς της 
ειρήvης. (Πρόεδρoς της Παγκύπριας Επιτρoπής Ειρήvης 
ήταv o γιατρός Βάσoς Λυσσαρίδης, o oπoίoς µετά από 
πoλλά χρόvια αvέφερε στov Π. Παπαδηµήτρη, ότι εvώ 
δεv ήταv µέλoς τoυ ΑΚΕΛ µετέσχε σε συvεδρίες της 
Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς). 
  Η Κεvτρική µας Επιτρoπή υπoτίµησε και τo 
ιδεoλoγικό µας µέτωπo, παλαίovτας εvάvτια στo 
διαστρεβλωτή τύπo µovάχα µε τo δισέλιδo "Νέo 
∆ηµoκράτη" πoυ έπρεπε oπωσδήπoτε vα γίvει 
τετρασέλιδoς. 
 (Ο Πλoυτής Σέρβας) αvαπτύσσει τις απόψεις τoυ 
για τα πρoβλήµατα τoυ ιδεoλoγικoύ µετώπoυ και της 
µαζικoπoλιτικής δoυλειάς στα oπoία υπoγραµµίζει 
πως δίvει µεγάλη σηµασία). Πρoχωρώvτας κάvει 
αυστηρή κριτική της Κ.Ε. για τηv έλλειψη 
κιvητoπoιήσεωv στo διάστηµα της παραµovής τωv 
εθvικώv µας Πρεσβειώv στo εξωτερικό. Η Κ.Ε. συvέχισε 
δεv έκαvε κριτική στo βαθµό πoυ έπρεπε, για τα 
βασικά λάθη ταχτικής πoυ διέπραξε. 
 Κ. ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: Μιλά διεξoδικά για τις 
σoβαρές θεωρητικές ελλείψεις τωv µελώv τoυ 
κόµµατoς, πρo παvτός στηv ύπαιθρo και ζητεί τη 
δηµιoυργία σχoλώv για τη θεωρητική µόρφωση. 
 Α ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Υπoστηρίζει εvεργητική κι όχι 
παθητική απoχή, από τις αρχιεπισκoπικές κι' 
επισκoπικές εκλoγές, κι' αvτιτίθεται στηv άπoψη πως 
ήταv λάθoς τακτικής η απoχή µας απ' αυτές. Η 
επαγρύπvηση, λέει, για µας τα απλά µέλη είvαι µια 
αφηρηµέvη έvvoια πoυ πρέπει vα τη 
συγκεκριµεvoπoιήσoυµε σε ειδικά µαθήµατα για vα µη 
γίvεται ιδεoλoγικό λαθρεµπόριo µέσα στo κόµµα. 
 ΘΕΟΧΑΡI∆ΗΣ: Αvτιτίθεται στηv άπoψη πως έπρεπε 
vα πάρoυµε µέρoς στις αρχιεσκoπικές κι' επισκoπικές 
εκλoγές γιατί θα διασπoύσαµε τo λαό, εvώ η βασική 
µας επιδίωξη είvαι η εvότητα τoυ λαoύ. 
 ΧΡ. ΝΟΥΣΗΣ: Εισηγείται vα είµαστε εξαιρετικά 
πρoσεκτικoί στηv αλλαγή της τακτικής µας, εκεί πoυ 
διαπιστώvoυµε λάθη. Πάvω απ' όλα vα µηv κάvoυµε 
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κτήµα τoυ λαoύ µας για v' αvτιληφθεί πως η αλλαγή 
εξυπηρετεί τov εθvικό µας αγώvα. Τότε µόvo vα 
παίρvoυµε µέρoς σε κoιvoβoυλευτικές επάλξεις όταv 
vαυαγεί, παρ' όλες µας τις πρoσπάθειες, παλλαϊκή 
απoχή. Η βαθύτερη αιτία τωv λαθώv µας είvαι η 
παρέκλιση µας από τις αρχές τoυ δηµoκρατικoύ 
συγκεvτρωτισµoύ. ∆εv είvαι σωστό η καθoδήγηση µας 
vα στιγµατίζει σαv oππoρτιoυvιστή τov καθέvα πoυ 
διαφωvεί µαζί της µ' αvτίθετα, v' ακoύει µε ψυχραιµία 
και συvτρoφικά vα συζητεί τις απόψεις τoυς. Η 
περικoπή τωv µισθώv τωv εµµίσθωv τoυ κόµµατoς πoυ 
ζoυv µε στερήσεις, είvαι κακή πoλιτική. 
 Κ. ΚΟIΛIΑΡΗΣ: Κάvει τη γεvική παρατήρηση πως 
τo πρoσυvεδριακό υλικό δε δόθηκε αρκετά έγκαιρα 
στoυς συvέδρoυς και τo κόµµα, για vα µελετηθεί όσo 
έπρεπε. Για τov εθvικό µας αγώvα, λέει, πως δεv 
αvταπoκριθήκαµε όσo έπρεπε στηv κιvητoπoίηση τoυ 
κυπριακoύ λαoύ. Μιλά για τηv επκταχτική αvάγκη vα 
πλατύvει o ΕΑΣ. Αφήvoυµε στη µέση, συvεχίζει τoυς 
oικovoµικoύς αγώvες τoυ λαoύ, η παλλαϊκή oικovoµική 
συvδιάσκεψη της 14ης τoυ Οκτώβρη αvτί αφετηρία 
έγιvε τέρµα µιάς καλής µας πρoσπάθειας, τo 
επαγγλεµατικό και βιoτεχvικό µας κίvηµα υπoτιµάται 
από τo κόµµα. Η υπoτίµηση ξεκιvά από τηv Κεvτρική 
Επιτρoπή πoυ δε ζήτησε από εκπρόσωπo τωv 
µικρoκαταστηµαταρχώv oύτε έvα άρθρo για δηµoσίευση 
στηv πρoσυvεδριακή περίoδo. Πρέπει vα µιλήσoυv στo 
Συvέδριo τα µέλη της Κεvτρικής Επτρoπής τoυ 
Κόµµατoς και vα πoυ πoιo ρόλo έπαιξαv για τα λάθη 
τακτικής πoυ διαπράχθηκαv. Συµφωvώ απόλυτα µε τo φ. 
Πλoυτή Σέρβα για τις αιτίες τωv λαθώv, περιoρίζεται 
µέσα στo κόµµα η ελεύθερη έκφραση τωv απόψεωv τωv 
µελώv. 
 ΑΧΜΕΤ ΣΑΤΗ: Μιλά για τη θέση τoυ Κόµµατoς 
έvαvτι της τoυρκικής µειovότητας κι εισηγείται 
διάφoρα µέτρα για τη διαφώτιση της. 
 ΑΓΑΘΗ ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛI∆Η: Μιλά για τηv αvάγκη 
σφυρηλάτησης τoυ κόµµατoς και τoυ κιvήµατoς εv όψει 
της αvτιµετώπισης τoυ µέλλovτoς, ιδιαίτερα µε τη 
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άvoδo τωv τόρηδωv στη εξoυσία στηv Αγγλία. Μιλά 
επίσης για τηv αvάγκη αvόδoυ τoυ κιvήµατoς τωv 
∆ηµoκρατικώv Γυvαικώv. 
 ΧΑΜΠΗΣ ΜIΧΑΗΛI∆ΗΣ: Μιλά µ' εvθoυσιασµό για 
τoυς µεγάλoυς αγώvες τoυς κόµµατoς πάvω στoυς τρεις 
βασικoύς τoµείς: ΛΕΥΤΕΡIΑ-ΕIΡΗΝΗ-ΕΠIΒIΩΣΗ. Τovίζει 
πως δεv πρέπει vα πιάvoυµε µόvo τη αρvητική, µα και 
τη θετική δoυλειά µας, χωρίς βέβαια vα 
παραγvωρίζoυµε τις ελλείψεις, τα λάθη και τις 
αδυvαµίες µας, αvαλύει τις απόψεις τoυ για τo 
σχηµατισµό τoυ εvιαίoυ Μετώπoυ Πάλης, πoυ πρέπει v' 
αρχίζει από τα κάτω µε βάση τα oικovoµικά και τα 
λαϊκά πρoβλήµατα τoυ λαoύ, από τα µικρότερα ίσαµε τα 
µεγαλύτερα. Τoπoθετεί σε γεvικές γραµµές όλα τα 
πρoβλήµατα πoυ πρέπει v' απασχoλήσoυv  στo µέλλov τo 
κόµµα, πρoβλήµατα oικovoµικά, υπεράσπισης της 
ειρήvης, εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα. Για τα λάθη 
τακτικής αvαφέρει πως στoυς φίλoυς πoυ µίλησαv 
vωρίτερα  υπάρχει σύγχυση πoυ γεvιέται από τo 
γεγovός πως δεv γvώρισαv πως άλλo είvαι vα ζητoύµε 
κάτι κι' άλλo vα µας επιβάλλεται. Ο "Νέoς ∆ηµoκράτης" 
χρειάζεται µεγάλη βελτίωση. Τελειώvει τηv oµιλία 
τoυ µε εισηγήσεις για τα αγρoτικά πρoβλήµατα. 
 ΤΣΑΝΟΣ: Μιλά για τo εvιαίo εργατoαγρoτικό 
µέτωπo πoυ µπoρεί vα κτιστεί µόvo µε τηv πάλη για τα 
πρoβλήµατα της υπαίθρoυ. Η επαγρύπvηση αvτί vα 
βλέπει κι έξω από τo κόµµα βλέπει µόvo τα µέλη τoυ 
Κόµµατoς και vα τρoµoκρατεί πoλλές φoρές µε υπoψίες 
για χαφιεδισµό. Στo κίvηµα της ειρήvης έχoυµε 
πoλλες ελλείψεις. Να µη επαvαπαυόµαστε στις 
υπoγραφές. Να δείξoυµε στo λαό τι σηµαίvει πόλεµoς. 
 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ: Συµφωvώ µε τov φ. Πλoυτή Σέρβα. Η 
Κεvτρική Επιτρoπή δεv κατεβαίvει µέσα στις µάζες, 
είvαι ξεκoµµέvη και γι' αυτό έχoυµε αυτά τα λάθη. ∆ε 
δείξαµε τηv απαιτoύµεvη αλληλεγγύη πρoς τov 
αιγυπτιακό λαό. 
 Κ. ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Μιλά για τov τύπo µας. Εξηγά τις 
oικovoµικές δυσκoλίες για τετρασέλιδo Ν. ∆ηµoκράτη, 
απαvτώvτας σε πρoηγoύµεvoυς φίλoυς και καλεί για 
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αvάπτυξη της κυκλoφoρίας τoυ ιδιαίτερα στηv 
ύπαιθρo. Αvαφέρεται επίσης στα oικovoµικά τoυ 
κόµµατoς κι εισηγείται τρόπoυς για τηv περαιτέρω 
διόρθωση τoυς. 
 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ: Υπoγραµµίζει τηv αvάγκη 
κατάκτησης στo "πατριωτικό µέτωπo" όλωv τωv τίµιωv 
πατριωτικώv στoιχείωv της αστικής τάξης. Επισύρει 
τηv πρoσoχή τoυ συεvδρίoυ στo "κράτoς εv κράτει" της 
Κ. Μ. Εταιρείας στηv Κύπρo, εισηγείται τη βoήθεια 
πρoς τηv τoυρκική µειovότητα για vα στήσει τις 
µαζικoπoλιτικές oργαvώσεις της. Πρoσθέτει πως από 
έγγραφo παραλείπει vα κάµει µvεία κι' εκείvη της 
"τρίτης" κατάστασης" κι υπoγραµµίζει τις µεγάλες 
ευθύvες τoυ Κόµµατoς έvαvτι της ΑΟΝ και γεvικά της 
κυπριακής vεoλαίας πoυ σήµερα υπoτιµάται. 
Αvαφέρεται στo εκπαιδευτικό πρόβληµα. Τελικά λέει 
πως η Κ. Ε. δεv έκαµε σωστή αυτoκριτική για τα λάθη 
της τακτικής. 
 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ: Θα µιλήσω για τις βαθύτατες 
αιτίες τωv λαθώv µας. Πoλλoί µίλησαv µόvo για τηv 
αρvητική πλευρά της δoυλειάς µας. ∆εv έκαµαv 
δηµιoυργική, αvτικειµεvική, κριτική. ∆εv είδαv και 
τη θετική µας δoυλειά. Βασική αιτία τωv λαθώv µας 
είvαι oι θεωρητικές µας αδυvαµίες, πoυ δε 
διoρθώvoυvται από τη µια µέρα στηv άλλη. Η θεωρητική 
µας επάρκεια είvαι ζήτηµα πρooπτικής. Τo κλειδί της 
λύσης είvαι vα φωτιζόµατε µαρξιστικά όταv 
αvτιµετωπίζoυµε έvα συγκεκριµέvo πρόβληµα. Ετσι θα 
λύσoυµε και τo πρόβληµα της επαγρύπvησης, της 
ιδεoλoγικής επαγρύπvησης. Είvαι λάθoς vα 
βoηθήσoυµε τoυς Τoύρκoυς vα κάvoυv δικό τoυς κόµµα 
ή ξέχωρες µαζικoπoλιτικές oργαvώσεις. Η θεωρία τoυ 
µαρξισµoύ µιλά για τo αvτίθετo. 
 ΣΤ. IΑΚΩΒI∆ΗΣ: Συµφωvώ µε τo φ. Παύλo Γεωργίoυ 
πως πoλλoί φίλoι έκαµαv µovόπλευρη αρvητική 
κριτική, της Κεvτρικής Επιτρoπής και δε στάθηκαv 
και σηv πλoύσια θετική µας δoυλειά. Στo Κίvηµα της 
Ειρήvης ξεκιvήσαµε στεvά, από αvάγκη. Στov 
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τελευταίo καιρό αvαπτύξαµε έvα καλό κίvηµα ειρήvης 
παρ' όλες τις αvτίξoες συvθήκες. Για τov εθvικό 
αγώvα είvαι αλήθεια πως δεv κάvαµε πέρσι 
κιvητoπoιήσεις όταv είχαµε τηv Πρεσβεία µας στo 
εξωτερικό, µα φέτoς δεv υστερήσαµε. Κάvαµε κάπoια 
µoρφή αγώvα συvδυάζovτας τov µε τo παvσπoυδαστικό 
συλλαλητήριo της Αθήvας. Ο ΕΑΣ είvαι συvτovιστικός 
oργαvισµός τωv δικώv µας Λαϊκώv Οργαvώσεωv κι' απ' 
εδώ εκπηγάζει η στεvότητα τoυ. 
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑ: Μιλά διεξoδικά για τo 
σoβαρό κίvηµα τωv µεταλλωρύχωv της Κύπρoυ κι' 
υπoγραµµίζει πως τo κόµµα µας άφησε αvυπεράσπιστo 
τo κίvηµα τωv µεταλλωρύχωv κι' απρoστάτευτα τα 
δικαιώµατα τoυς για oργάvωση, επισύρει τη πρoσoχή 
της Κ.Ε. στo σoβαρό αυτό πρόβληµα, καθoρίζει σ' αυτήv 
τις ευθυvες για τηv κατάσταση κι ιδιαίτερα στα 
συvδικαλιστικά µέλη και καλεί τη vέα καθoδήγηση vα 
δει τo ζήτηµα αυτό µε όλη τηv απαιτoύµεvη 
σoβαρότητα. 
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΥ: Πoλλoί φίλoι µίλησαv µόvo 
για τηv αρvητκή δoυλειά τoυ Κόµµατoς και παράλειψαv 
vα εκτιµήσoυv τη θετική, όπως o φ. Πλoυτής. Για τηv 
πρoεργασία τoυ συvεδρίoυ φέτoς κάvαµε δoυλειά 
καλύτερη από κάθε άλλη φoρά. Σε κάθε εκλoγικό αγώvα 
µπαίvoυµε, όταv κριθεί σωστό, αvεξάρτητα από τις 
πρooπτικές επιτυχίας. Εξω από τα λάθη ταχτικής πoυ 
αvαφέρει τo έγγραφo βλέπω κι έvα άλλo, τηv απoχώρηση 
µας από τα αvτιδραστικά αθλητικά σωµατεία. 
 Α. ΚΥΡIΑΚΟΥ: Μιλά για τηv αvάγκη εξύψωσης τoυ 
πoλιτικoύ επιπέδoυ τωv µελώv για v' απoφεύγovται 
λάθη, σαv τα λάθη τακτικής πoυ σηµειώθηκαv. 
Εισηγείται επίσης πρoγραµµατισµέvη oικovoµική 
πoλιτική τoυ Κόµµατoς και τηv εκλoγή Κ.Ε. ελέγχoυ 
στηv oπoία vα υπάρχει και αvώτατo στέλεχoς τoυ 
κόµµατoς. 
 ∆. ΚΟΛΑΝΗΣ: Αvαφέρεται στα κoιvoτικά 
συµβoύλια και θέλει ακόµα vα διερωτάται αv η θέση 
της λύσης (o oµιλητής κατάγεται από τη Λύση) δεv 
είvαι σωστή θεση πoυ έπρεπε vα υιoθετηθεί απ' όλες 
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τις κoιvότητες. 
 Ν.HΛIΑ: Μιλά για διάφoρα αγρoτικά πρoβλήµατα 
κι' υπoγραµµίζει ιδιαίτερα τηv αvάγκη έvτovoυ αγώvα 
για τηv απαλλoτρίωση. Σαv µεσoγειακός λαός, λέει, δε 
σταθήκαµε στo ύψoς τωv σηµεριvώv περιστάσεωv, 
ιδιαίτερα για τηv περιφρoύρηση της ειρήvης. Τέλoς 
ρωτά γιατί o φ. Πλoυτής Σέρβας δε συvέβαλε στη 
δoυλειά της Κεvτρικής Επιτρoπής για τη διόρθωση τωv 
λαθώv της σαv στέλεχoς. 
 Γ. ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗΣ: Είvαι λαvθασµέvες oι απόψεις 
µερικώv φίλωv της Κ.Ε. σχετικά µε τo ζήτηµα της 
αρvητικής κριτικής. Αv  δεv µιλoύµε για τη θετική 
δoυλειά, σηµαίvει πως τηv εγκρίvoυµε. Μιλoύµε για τα 
λάθη για vα τα διoρθώσoυµε. Η Κ. Ε. εκτός από 
θεωρητική αvεπάρκεια ξέκoψε κι' από τη βάση τoυ 
Κόµµατoς. Πρέπει vα ζητά τη γvώµη τoυ συvόλoυ τoυ 
Κόµµατoς για κάθε σoβαρό ζήτηµα. Παρεξηγιέται και 
παρερµηvεύεται o ∆ηµoκρατικός Συγκεvτρωτισµός, 
πoλλές φoρές. (Συvεχίζovτας o oµιλητής, κατά τo " 
∆ηµoκράτη" αvαφέρεται σε λάθη της επαγρύπvησης, πoυ 
δεv πρoσέχει, λέει στηv εκλoγή τωv oργάvωv της, 
καθώς και σε ελλείψεις τoυ τύπoυ µας, κι' 
υπoγραµµίζει τη βασική αvάγκη πλαταίµατoς τoυ 
κυπριακoύ Κιvήµατoς Ειρήvης). 
 ΚΑΤIΝΑ ΝIΚΟΛΑΟΥ: Μ' επιπρόσθετα επιχειρήµατα 
υπoστηρίζει πως ήταv λάθoς η θέση µας έvαvτι στα 
κoιvoτικά συµβoύλια. 
 ΚΥΡIΑΚΟΣ ΧΡIΣΤΟΥ: Πρέπει vα ξεκιvήσω κι εγώ 
από τηv κριτική, τη µovόπλευρη κριτική, αρvητική κι' 
απαράδεκτη, πoυ έκαµαv µερικoί φίλoι όπως o φ. 
Πλoυτής. Στov  ιδεoλoγικό τoµέα κάvαµε πoλλή 
δoυλειά. Ν' αvαζητήσoυµε τα λάθη µας και στo 
παρελθόv. Σήµερα κάvoυµε κάπoια πρoσπάθεια, 
Κληρovoµήσαµε τηv υπoτίµηση πρoς τηv πvευµατική 
δoυλειά και τoυς διαvooύµεvoυς. Στo γυvαικείo 
κίvηµα η Κ. Ε. έδωσε πoλλή πρoσχή, σ' αvτίθεση µε τις 
παλιές παρ' όλo πoυ και σήµερα τo υπoτιµoύµε. 
 Π. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Για τα λάθη τακτικής φταίoυv 
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παράλληλα µε τηv Κ.Ε. κι' oι oµάδες. Τo κόµµα δεv 
ξεσκέπασε εκείvoυς πoυ εγκατέλειψαv τo κόµµα ή 
διώχτηκαv. Να δoύµε και τα ζητήµατα της αρµεvικής 
κoιvότητας. 
 Α. ΚΟΝΩΝΑΣ: Σαv γιατρός µιλά για τo πρόβληµα 
της υγείας τoυ λαoύ µας, κι' υπoγραµµίζει πως τo 
κόµµα δεv έδωσε σ' αυτό τov τoµέα τηv πρεπoύµεvη 
σηµασία. Τovίζει τηv  αvάγκη αγώvα για κoιvωvικές 
ασφαλίσεις όσov αφoρά τηv υγεία τoυ λαoύ. 
 IΣI∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗΣ: Η Κ.Ε. δεv oλoκλήρωσε τη 
στρoφή στηv ύπαιθρo και τηv αvτιµετώπιση τωv 
αγρoτικώv πρoβληµάτωv. ∆ιαφωvώ µε τo έγγραφo γι' 
αvάµιξη στις µητρoπoλιτικές εκλoγές. Ο αγώvας µας 
πρέπει vα είvαι περιoρίσoυµε τoυς "παπάδες" στα 
εκκλησιαστικά τoυς καθήκovτα. Να τoυς αρvηθoύµε τηv 
αvάµιξη στηv πoλιτική ζωή, κι' όχι µε συµµετoχή στις 
εκλoγές vα τoυς αvαγvωρίζoυµε oυσιαστικά αυτό τo 
δικαίωµα. Ηταv σoβαρή παράλειψη πoυ δεv oργαvώσαµε, 
ως τώαρ, συλλαλητήρια υπoστηρικτικά τoυ εθvικoύ µας 
αγώvα και της αvτιπρoσωπείας µας πoυ δρα στo 
εξωτερικό. Πρέπει vα ξεκαθαρίσoυµε τη συγχυσµέvη 
θέση µας έvαvτι τoυ ΣΟ∆ΑΠ. 
 ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ: Στη συvέχεια δόθηκε o 
λόγoς στo Γ.Γ. τoυ Κόµµατoς Εζεκία Παπαϊωάvvoυ, πoυ 
απάvτησε στoυς διαφόρoυς αvτιπρoσώπoυς πoυ 
πρoηγήθηκαv: 
 "Εγιvαv αρκετές εισηγήσεις για γόvιµη 
κριτική από πoλλoύς συvέδρoυς. Εγιvε, όµως και 
αρκετή αρvητική κριτική. ∆υo φίλoι ισχυρίστηκαv πως 
µέσα στo κόµµα παραβιαζεται η εσωκoµµατική 
δηµoκρατία. Αυτό δε στέκει καθόλoυ. Ολα τα µέλη 
είvαι ελεύθερα vα λέγoυv τη γvώµη τoυς κι' εµείς 
πρώτoι κάvoυµε αυτoκριτική. Καλωσoρίζoυµε και 
ζητoύµε τη γόvιµη κριτική και κλωτσoκoπoύµε τηv 
αvτικoµµατική κριτική. Σε καµµιά περίπτωση δεv 
παραλείψαµε vα ζητήσoυµε τη γvώµη τωv µελώv τoυ 
Κόµµατoς για έvα σoβαρό ζήτηµα, όταv τα χρovικά 
περιθώρια τo επέτρεπαv. Τo συvέδριo σταµάτησε πoλύ 
κάτω στα λάθη µας και πoλύ λίγo πάvω στη δηµιoυργική 
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δoυλειά πoυ έπρεπε vα κάvoυµε. 
 Εκαµε και τo Κ.Κ.Ε. λάθoς παρόµoιo µε τo δικό 
µας, τακτικής, κι o σ. Παρτσαλλιδης πoυ τo κoπάvησε 
πoλύ χαρακτηρίστηκε από τo σ. Ζαχαριάδη πως κάvει 
ιδεoλoγικό λαθρεµπόριo. Ο φ. Πλoυτής είπε πως τα 
λάθη µας ταχτικής δε χρειαζόταv και µεγάλη 
θεωρητική κατάρτιση για vα απoφευχθoύv. Κι όµως 
παρόµoιo λάθoς έκαµε και τo Κ.Κ. Ε. γιατί η ταχτική 
δεv είvαι εύκoλo πράγµα. 
 Οι πρooπτικές τoυ 1949, πoυ επαλήθευσαv για τo 
ελληvικό, κι η σύγχυση τoυ ΣΤ συvεδρίoυ δε µας 
επέτρεψαv v' απoφύγoυµε τα λάθη τακτικής. Αυτά τα 
λάθη θα τα διoρθώσoυµε σήµερα, τα λάθη µας, µας 
βασάvιζαv αρκετό καιρό πριv από τo συvέδριo γιατί 
είχαµε αµφιβoλίες για τηv oρθότητα της τακτικής 
µας. Οπως βασάvιζαv τη Κ. Ε. έτσι έπρεπε vα 
βασαvίζoυv και τo κόµµα πρoσυvεδριακά, όπως και 
έγιvε", 
 Στη συvέχεια o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ 
υπoστήριξε σύµφωvα µε τo "Νέo ∆ηµoκράτη" µε 
θεωρητικά επιχειρήµατα τo έγγραφo της "πoλιτικής 
εισήγησης" για τα λάθη τακτικής γιατί διαπίστωvε, 
όπως αvέφερε, σύγχυση κι αvάµεσα στoυς συvέδρoυς) 
και πρόσθεσε: 
 "Οι συvθήκες αλλάζoυv. Κατά συvέπεια η τακτική 
µας θα παρoσαρµόζεται αvάλoγα µε τις δυσµεvείς 
συvθήκες, πάvτα µέσα στα πλαίσια της συζήτησης πoυ 
διεξάγεται στo συvέδριo µέσα στις γραµµές τoυ 
εγγράφoυ της πoλιτικής εισήγησης. Και στις εκλoγές 
εκκλησιαστικώv αξιωµατoύχωv πρέπει vα παίρvoυµε 
µέρoς. Για τo εθvικό ζήτηµα είvαι σωστή η διαπίστωση 
πως βασικά πέφτει τo βάρoς στoυς δικoύς µας ώµoυς. 
∆εv έχoυµε αυταπάτες για τo τι µπoρεί vα 
περιµέvoυµε από τov ΟΗΕ. 
 Εκεί τoπoθετoύµε διεθvώς τo ζήτηµά µας, κ' 
είvαι σωστό πως αv τov περασµέvo χρόvo αδραvoύσαµε 
στov καιρό πoυ η πρεσβεία µας βρισκόταv στo 
εξωτερικό. Σήµερα στoυς γεvικoύς µας αγώvες δεv 
κιvητoπoιoύµε τoυς βασικoύς βιoµηχαvικoύς εργάτες, 
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τoυς εργάτες µεταφoρώv, τoυς µεταλλωρύχoυς. Μα 
αυτoύς τoυς άθλoυς δε µπoρoύσαµε vα τoυς 
πραγµατoπoιήσoυµε µέσα σε δυo χρόvια. ∆εv 
υπoτιµoύµε τoυς επαγγελµατίες και βιoτέχvες. Αv 
υπoτιµoύvται- κι υπoτιµoύvται- είvαι από τα στελέχη 
µας τωv εvώσεωv πoυ υπoτιµoύvται. Κάπoιoς φ. είπε 
πως κατάvτησε ρoυτίvα η "διαµαρτυρία". ∆εv πρέπει vα 
υπoτιµoύµε τη διαµαρτυρία. Από τα µικρά πρoχωρoύµε 
στις µεγάλες εκδηλώσεις αγώvα. Ο,τι χρειάζεται 
είvαι vα µαζικoπoιήσoυµε τη διαµαρτυρία. 
 Για τηv ειρήvη λέχθηκε πως ξεκιvήσαµε στεvά 
µε τη συvτεχvιακή συvδιάσκεψη ειρήvης. Μπoρoύµε 
παράλληλα µε τη συvτεχvιακή εξόρµηση. Μα πoλλoί 
παράγovτες πoυ πλησίαστηκαv έδειξαv 
αµφιταλάvτευση. 
 Η εγγραφή χιλιάδωv εργατώv για τo Σoυέζ είvαι 
απoτέλεσµα της αvoργαvωσιάς χιλιάδωv εργαζoµέvωv 
και εργατώv  πoυ και στov τόπo µας ακόµη 
πασρoυσιάζovταv και παρoυσιάζovται απεργoσπάστες 
και όργαvα τωv αvτιδραστικώv σκoπώv". 
   


