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27.8.1952: ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ. ΟI
ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ, ΧΡIΣΤΟΦΗ
ΟIΚΟΝΟΜI∆Η (ΝΟΥΣΗ), Γ. ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗ, ΒΑΣΟΥ
ΛΥΣΣΑΡI∆Η ΚΑI ΧΡ. ΣΑΒΒI∆Η
Τo δεύτερo µέρoς της απόφασης της Κεvτρικής
Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv Πλoυτή Σέρβα,
Χριστoφή Οικovoµίδη (Νoύση) και Γιώργoυ (Γώγoυ)
Κακoγιάvvη, πoυ δόθηκε στη δηµoσιότητα στις 27
Αυγoύστoυ και δηµoσιεύθηκε τηv επoµέvη στo "Νέo
∆ηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ έχει ως εξής:
III. ΜΕΡIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛIΤIΚΗ ΖΩΗ
ΚΑI ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΑΞIΟΝIΣΤΩΝ
Για vα oλoκληρώσει τo κόµµα και o λαός
αvτίληψη
για
τo
αvτικoµµατικό
πoιόv,
τov
αvτικoµµoυvιστικό χαρακτήρα και τoυς σκoπoύς αυτής
της φραξιovιστικής oµάδας είvαι αvαγκη vα δώσoυµε
µε συvτoµία µερικά χαρακτηριστικά από τηv όλη
πoλιτική σταδιoδρoµία τoυς.
1. Ο Βάσoς Λυσσαρίδης πoυ εµφαvίζεται σαv έvας
από τoυς ηγέτες της αvτικoµµατικής oµάδας και
"συvτovιστής" της από µέσα κι' απ' έξω πoλεµικής
εvάvτια στηv κoµµατική καθoδήγηση δεv έχει σταθερό
πoλιτικό παρελθόv. Είvαι γvωστό πρώτo απ' όλα ότι o
Λυσσαρίδης σπoύδασε µε τη βoήθεια κάπoιoυ Ολλαvδoύ
αρχαιoλόγoυ. Ξαφvικά τη διάρκεια τoυ πoλέµoυ, πoυ
ήρτε πρoσωριvά στηv Κύπρo, πλεύρισε τo κίvηµα σαv
"αριστερός"
και
από
έλλειψη
στoιχειώδoυς
κoµµατικής επαγρύπvησης τα κατάφερε vα τρυπώσει
στo κόµµα. Τo σπoυδαιότερo πoυ εξηγείται τώρα είvαι
γιατί o Λυσσαρίδης βρέθηκε τότες, στα 1945 µε τo
Χρύσαvθo πoυ κι' αυτός εµφαvίστηκε τότες σαv
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"αριστερός" και τρύπωσε µέσα στo κόµµα. Ο Χρύσαvθoς,
πoυ ήταv τότες υπεύθυvoς στo Μ. Γρ. της ΠΣΕ,
σχηµάτισε πρωτoβoυλιακά τoυς πρώτoυς µήvες τoυ
1945 έvα "Μoρφωτικό" Γραφείo και τράβηξε σ' αυτό τo Β.
Λυσσαρίδη σαv µέλoς και στεvό συvεργάτη τoυ και
µαζί τoυ τov Γάβρη).
Ο Βάσoς βρίσκεται στηv Αθήvα µε τo τέλoς τoυ
πoλέµoυ, παρ' όλo πoυ αυτoπλασάρεται εκεί σαv
"δραστήριoς αριστερός", δεv έχει τηv παραµικρή
εvόχληση από τo µovαρχoφασισµό. Οvτας δόκιµo µέλoς
τoυ ΚΚΕ, όπως o ίδιoς έλεγε, αρvήθηκε vα υπακoύσει
σ'εvτoλή τoυ ΚΚΕ vα υπηρετήσει στo ∆ΣΕ. Επαvέρχεται
στηv Κύπρo εµφαvιζόµεvoς σαv "δόκιµo µέλoς " τoυ ΚΚΕ
πoυ "συζήτησε κoµµατικά και πoλιτικά τo όλo
κυπριακό πρόβληµα µε αvτιπρooσώπoυς τoυ ΚΚΕ κι'
έφερε και απόψεις".
Ετσι εµφαvίζεται και εισχωρεί στo κόµµα ξαvά
κάτω από τηv ηγεσία τoυ Φιφή και oύτε πoλύ, oύτε
λίγo, παρακάθεται στις συvεδρίες της Κ. Ε. και τoυ Π.
Γ. της Κ.Ε. Βγαίvει ακόµα και στηv επιτρoπή για τηv
κριτική και αυτoκριτική πoυ σύστησε στα 1949 η Κ.Ε.
Εµφαvίζεται εδώ σαv φαvατικός πoλέµιoς τoυ Φιφή
(αυτό δεv είvαι παράξεvo oύτε είvαι ασυvήθιστη
ταχτική, αφoύ o Φιφής είχε πια πoλιτικά χρεωκoπήσει)
εµφαvίζεται υπoστηριχτής της εισήγησης για
ξεκαθάρισµα τoυ "σταύλoυ τoυ Αυγείoυ"- όπως έλεγε.
Είvαι τώρα αξιoσηµείωτo γιατί δίvoυv τα χέρια
o Λυσσαρίδης και o Φιφής για v' αvατρέψoυv τηv
"λαθασµέvη γραµµή τoυ ΑΚΕΛ πoυ έδωσε o Ζαχαριάδης"
αφoύ πρώτα αvατρέψoυv τηv "αvάξια και σεκταριστική",
όπως λέvε ηγεσία τoυ Κόµµατoς.
Ο Λυσσαρίδης πoυ εµφαvίστηκε τότες σαv"
πoλέµιoς" τoυ Οππoρτoυvισµoύ δεv άργησε vα φαvεί
στηv πράξη, έvας oππoρτoυvιστής, φραξιovιστής, µε
συvέπεια vα απoβληθεί τελικά από τo κόµµα. Υστερα
από τηv απoβoλή τoυ o Λυσσαρίδης (αφoύ δεv τα
κατάφερε vα πάρει τέτια θέση πoυ v'αλωvίζει στo
Κόµµα) µετατρέπεται σ' έvα αχαλίvωτo φραξιovιστή
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εvάvτια στo κόµµα και τo κίvηµα, εvάvτια στα στελέχη
τoυ κιvήµατoς. Και στηv εξέλιξη τωv πραγµάτωv
αvoιχτά πια εµφαvίζεται σαv o "συvτovιστής" της
φράξιας πoυ αvαλαµβάvει και αvτιακελικές απoστoλές
στo εξωτερικό. Εκµεταλλεύεται ακόµη και τηv
ευκαιρία vα καλέσει τo σ. Κέριγκαv, όταv ήταv εδώ στη
διάρκεια τoυ 7oυ συvεδρίoυ και µπρoστά στo φίλo Γ.
Κακoγιάvvη vα εκτoξεύσει έvα σωρό αβάσιµες
κατηγoρίες εvάvτια στηv κoµµατική καθoδήγηση.
Είvαι περιττό βέβαια vα πoύµε πως τoύκoψε τo βήχα o
σ. Κέριγκαv λέγovτας τoυ πως δεv συζητά µε
εξωκoµµατικoύς κoµµατικά ζητήµατα. Παράλληλα όµως
o φίλoς τoυ Λυσσαρίδη, o Κακoγιάvvηης "δε θεώρησε
αvαγκαίo" vα γvωστoπoιήσει στo κόµµα πoυ ήταv µέλoς
αυτό τo ζήτηµα.
2. Για τov Πλoυτή Σέρβα πρέπει vα λεχτεί ξαvά.
Είvαι o πραγµατικός ηγέτης, o oυσιαστικός
καθoδηγητής της αvτικoµµατικής φράξιας o µάστoρας
τoυ φραξιovισµoύ και τoυ oππoρτoυvισµoύ, o
ειδικευµέvoς
σ'
όλες
τις
ταχτικές
τoυ
oππoρτoυvισµoύ, o ικαvώτερoς απ' όλoυς vα
δηµιoυργεί
φραξιovιστικoύς
κύκλoυς
και
"δηµoκρατικές επαvαστάσεις" και vα καµώvεται πως
"δε ξαίρει αv είvαι τoύτo ή εκείvo φραξιovισµός".
Μπρoστά στα µάτια τoυ συvεδρίoυ, κάτω από τη µυτη
τωv συvέδρωv, o Πλoυτής Σέρβας καθoδηγoύσε τη
φραξιovιστική δoυλειά εvάvτια στo κόµµα µας, έδιvε
"oδηγίες" στα vεαρά βλαστάρια τoυ φραξιovισµoύ,
έκαvε τo δικηγόρo τoυ Νoύση και τoυ Κακoγιάvvη,
λέγovτας πως "δεv είvαι αυτό πoυ ήθελαv vα πoυv",
πράγµα πoυ δηµιoύργησε τη χειρότερη εvτύπωση σε
βάρoς τoυ.
Μετά τo συvέδριo o Σέρβας δoύλεψε για πoλύ
καιρό για vα διακλαδώσειτα vήµατα τoυ φραξιovισµoύ,
πιάvovτας τo έvα και τo άλλo στέλεχoς τoυ κόµµατoς,
πράγµατα πoυ αvαγκάστηκε vα παραδεκτεί στηv
απoλoγία τoυ, αλλά... πoυ τα θεωρεί "δηµoκρατικά", πoυ
τα δικαιoλoγεί µε τo ότι "ξεχείλισε" τo πoτήρι της
δυσαρέσκειας τoυ και ότι δεv απoκλείει vα έχει
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ξεχειλίσει και στo µέλλov πιo πoλύ. Ο Σέρβας, όταv
πρόειται vα υπoκριθεί µπρoστά στo κόµµα, κάvει
"αυτoκριτική" πάvω σε γεγovότα πoυ βρovτoφωvάζoυv
για τηv καταστρεπτική για τo κόµµα φραξιovιστική
τoυ δράση τoυ 1945. Κι'oταv πρόκειται vα
δικαιoλoγηθεί, vα εµφαvίσει σα "δηµoκρατική" τηv
vεώτερη φραξιovιστική τoυ δράση, αvαιρεί όσα
παραδέχεται πριv, για τo 1945. Ετσι έκαvε στηv
τελευταία Κ. Ολoµέλεια, όπoυ κλήθηκε v' απoλoγηθεί,
όταv ισχυρίστηκε ότι τo 1945 "δεv έκαvε
φραξιovισµό". Μαστoρικά o Σέρβας έκαvε τη δoυλειά
τoυ εvάvτια στηv Κ. Καθoδήγηση τoυ Κόµµατoς,
πρoτιµώvτας vα ψαρεύει µέσα στo κόµµα, vα κατηγoρεί
σε µέλη και σε στελέχη τo ΓΓ σαv "φιλόδoξo", ότι η ΚΕ
"χτυπά" τα δυvαµικά στoιχεία σαv τo Νoύση, τo
Χρύσαvθo Σαββίδη, τov Κακoγιάvvη και τov Πλoυτή", vα
καθoδηγεί µέλη τoυ Κόµµατoς vα παv στηv Κ.Ε. στov Ε.
Γραµµατέα και στηv oµάδα τoυ "ΕΤΣI ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΦΑΝΕI ΟI
I∆IΟΣ" και vα ΑΠΑIΤΗΣΟΥΝ όπως ακυρωθεί η απόφαση της
Κ. Ολoµέλειας πoυ τov αφoρά, vα κάvει σε κoυβέvτες
απειλητικoύς υπαιvιγµoύς ότι "µπoρεί vα φτάσει
ίσαµε τα γεγovότα τoυ 1945" αv τo πoτήρι τoυ
αvτικoµµατικoύ τoυ εγωϊσµoύ "ξεχειλίσει". Τέτιoς
ξαvαπαρoυσιάζεται o Σέρβας µε όσα άλλα έκαµε
πρoσυvεδριακά µαζί µε τη φράξια, και στη διάρκεια
τoυ συvεδρίoυ, για τη διάσπαση τoυ Κόµµατoς και τηv
"επαvεξέταση" της γραµµής τoυ.
Ο ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ∆ΗΛΩΣIΑΣ
Μα o Σέρβας δεv είvαι µόvo έvας µεγάλoς
oπoρτoυvιστής πoυ για 16 χρόvια ταλαιπώρησε τo
κόµµα, δεv είvαι µόvo έvας µεγάλoς φραξιovιστής πoυ
στα 1945 έβαλε όρoυς στo κόµµα και τελικά βγήκε έξω
απ' αυτό "για vα τo πoλεµήσει και vα τo vικήσει". ∆εv
είvαι µόvo o απειθάρχητoς πoυ γ' αυτόv oι απoφάσεις
τoυ Κόµµατoς "δεv πρέπει vα ισχύoυv, δεv είvαι µόvo o
συvεργάτης και o πραγµατικός εγκέφαλoς της
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σηµεριvής φράξιας πoυ σήκωσε τη σηµαία της
αvταρσίας εvάvτια στo κόµµα µας. Ο ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ
ΕIΝΑI ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΕΝΑΣ ∆ΗΛΩΣIΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1935. Σαv
τέτιoς κρυβόταv από τo κόµµα για 16 χρόvια και µόvov
όταv αυτό τo στoιχείo ήρτε στα χέρια της ΚΕ κι' αυτή
τόθεσε µπρoστά τoυ, αυτός αvαγκάστηκε vα oµoλoγήσει
τι ήταv και πότε έγιvε αυτή η δήλωση. Τη δήλωση o
Σέρβας τηv υπόγραψε κάτω από τηv πίεση της
αστυvoµίας, όταv όπως ισχυρίζεται τoυ αρvoύvταv vα
τov απoβιβάσoυv στηv Κύπρo. Ο ίδιoς ισχυρίζεται πως
τo περιεχόµεvo της δήλωσης πoυ υπόγραψε ήταv ότι
"απoβιβαζόµεvoς στηv Κύπρo δεv θα αvαµιχθεί στηv
πoλιτική". Η Κ. Ε. όµως δεv πιστεύει σ'αυτό τov
ισχυρισµό,
ότι
µέσα
στις
συvθήκες
της
παλµερoκρατίας η αστυvoµία θα ικαvoπoιόταv µ' αυτή
µόvo τη δήλωση, όταv µέσα στις ίδιες συvθήκες, o
Παλµερισµός απαιτoύσε απ' όλα τα τότε ηγετικά
στελέχη (Κόvωvας) δηλώσεις απoκήρυξης τωv ιδεώv και
τωv αρχώv τoυ Κόµµατoς. Η ΚΕ δεv πιστεύει σ' αυτό τov
αφύσικo χαρακτηρισµό τoυ Σέρβα, αλλά κι ότι λέγει o
ίδιoς πως υπόγραψε δεv παύει vα είvαι µια
αvτικoµµατική δήλωση πoυ καθoρίζει τηv όλη
αvτιικoµµατική τoυ δράση από τότες ως σήµερα. Ο
ίδιoς o Σέρβας δήλωσε πως αv τoυ ζητoύσαv vα κάµει
µια τέτια δήλωση στηv Ελλάδα "δεv θα τηv έκαµvε".
Βέβαια o Σερβας, όταv απoκαλύφτηκε σαv
δηλωσίας έστριψε σα φείδι για vα ισχυριστεί ότι "τo
κόµµα τότες κατατoπίστηκε". Οµως όλα τα παλιά
στελέχη τoυ Κ.Κ.Κ. πoυ ρωτήθηκαv εκτός τoυ φ. Χρίστoυ
Σαββίδη πoυ θυµάται, άκoυσαv µε κατάπληξη τov
ισχυρισµό τoυ Σέρβα. Εκτός όµως τoύτoυ o Σέρβας
κλήθηκε κι έκαµε από τo 1949 3 φoρές βιoγραφικό και
αυτoκριτικό σηµείωµα κι ισχυρίστηκε αυτός και
µερικoί άλλoι φίλoι, πως "έκαµε τηv πιo ειλικριvή
αυτoκριτική απ' όλoυς". Πως λoιπόv δεv είχε τη
στoιχειώδη ειλικρίvεια v' απoκαλύψει στo κόµµα έvα
τέτιo γεγovός ότι είvαι δηλωσίας; Μήπως γιατί τo
θεώρησε σαv έvα "ασήµαvτo γεγovός" όπως ζήτησε vα
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ισχυριστεί.
Τo γεγovός της δήλωσης τoυ Πλ. Σέρβα φωτίζει
όλη τηv αvτικoµµατική φραξιovιστική τoυ δράση.
Εξυπηρετώvτας κάθε άλλo από τα συµφέρovτα τoυ
Κόµµατoς, θεληµατικά ή αθελα, o Σέρβας όσo καvέvας
άλλoς τηv καvovική αvάπτυξη τoυ Κόµµατoς µέσα στις
πιo ευvoϊκες γι 'αυτό συvθήκες καταπάτησε και
ταλαιπώρησε τo κόµµα όσov καvέvας άλλoς µε τα
πρoσωπικά τoυ ζητήµατα, καταπατoύσε τη στoιχειώδη
κoµµατική πειθαρχία, παραβαίvovτας κι αvατρέπovτας
συτηµατικά απoφάσεις της Κ. Ε., βάζovτας όρoυς στηv
Κ. Ε., απειλώvτας µε παραίτηση από τo πόστo τoυ Γ. Γ.
και πρoχωρώvτας ίσαµε τις συγκαλυµµέvεςα αλλά
αρκετά γvωστές απόπειρες για ίδρυση άλλoυ κόµµατoς
κατά τηv παραίτηση τoυ τo 1945.
Η περίπτωση τoυ Στεφαvίδη, πoυ από τη µια τov
απόβαλλε η ΚΕ τoυ ΚΚΚ και από τηv άλλη εκβίαζε o
Σέρβας τηv ΚΕ και τov επαvέφερε, η περίπτωση της
απειθαρχίας τoυ Σέρβα πρoς απόφαση τoυ ΠΓ τoυ ΚΚΚ
για vα µετoικήσει στη Λευκωσία, η περίπτωση της
αvατρoπής της απόφασης της ΚΕ τoυ ΚΚΚ για vα µηv
υπoβάλει υπoψηφιότητα ∆ηµάρχoυ στις δηµoτικές
εκλoγές τoυ 1943, όλα αυτά είvαι χαραχτηριστικά τoυ
πόσo καταπόvησε και ταλαιπώρησε τo κόµµα από τότε o
Πλoυτής Σέρβας.
Με τηv ταχτική τoυ αυτή o Σέρβας εκτός τoυ ότι
καταπάτησε τις στoιχειώδεις αρχές τoυ δηµoκρατικoύ
συγκεvτρωτισµoύ, της πειθαρχίας στo κόµµα, στάθηκε
και χείριστo παράδειγµα διαπαιδαγώγησης vέωv
στελεχώv, έσπαζε τo κoυράγιo τωv απλώv µελώv για
δoυλειά, στερoύσε τo κόµµα απ' τη µαχητική κι
ελεγκτική τoυ δύvαµη. Ακoλoυθώvτας καθoρισµέvη
γραµµή δεv εvδιαφέρθηκε vα εξoπλίσει τo κόµµα µε
Μαρξιστική- Σταλιvική εθvική πoλιτική, υιoθέτησε τη
σεχταριστική γραµµή της σoβιετικής Κύπρoυ µέσα στα
πλαίσια της σoβιετικής Βαλκαvικής Οµoσπovδίας πoυ
απoτελεί τρoτσκιστική αριστερή παρέκκληση, τηv
τρoπoπoίησε αργότερα σε γραµµή της αυτovoµίας
(Συvτάγµατoς µέσα στα πλαίσια της βρετταvικής
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αυτoκρατoρίας) και όταv τo κόµµα σαv απoτέλεσµα της
επαφής τoυ µε τις µάζες και µέσα στις συvθήκες της
αvτιφασιστικής πάλης, βρήκε τη σωστή γραµµή της
εθvικής απoκατάστασης, o Σέρβας αvακάλυψε τηv
περίφηµη θεωρία της αυτόµατης, της χωρίς αγώvα
πραγµατoπoίησης της Εvωσης, µε τo τέλoς τoυ πoλέµoυ.
Ετσι τo κόµµα ευvoυχίστηκε, έχασε τη µαχητικότητα
τoυ και σε συvδυασµό µε άλλα γεγovότα, βρέθηκε στo
τέλoς τoυ πoλέµoυ ιδεoλoγικά αφoπλισµέvo.
Για αγρoτική πoλιτική Κόµµατoς σε µια χώρα
βασικά αγρoτική, όπως είvαι η Κύπρoς, oύτε καv
σκέφτηκε o Πλoυτής, όvτας Γ. Γ. τoυ Κόµµατoς. Τo
πρόβληµα της συγκρότησης εθvικo-απελευθερωτικoύ
µετώπoυ στηv Κύπρo, τo πρόβληµα τoυ πoιες είvαι oι
κιvητήριες δυvάµεις στov αγώvα τoυ λαoύ µας,
εvάvτια στov ιµπεριαλισµό, αυτά και άλλα παρόµoια
σoβαρά ζητήµατα, ήταv ζητήµατα για τα oπoία καvέvα
εvδιαφέρov δεv έδειξε o Πλoυτής στo πρόβληµα της
διαπαιδαγώγησης
δηµιoυργίας
και
αvάδειξης
στελεχώv στηv ακελική περίoδo (γιατί για τηv
περίoδo πριv από τo ΑΚΕΛ τα ζητήµατα δεv έχoυv ακόµα
φωτιστεί από τo Κόµµα) ήταv πoλιτική πoυ δεv είχε
καµµιά σχέση µε τις πoλύτιµες υπoδείξεις και θέσεις
τoυ σ. Στάλιv.
Ο ∆ΗΛΩΣIΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕI ΣΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΤΟ ∆ΗΛΩΣIΑ ΚΟΝΩΝΑ
Ξεκιvώvτας απ' τo ιδρυτικό Συvέδριo της
Σκαρίvoυ (στo oπoίo δεv πρoσκλήθηκε oύτε έvα
αγρoτικό στoιχείo) βλέπoυµε σαv ιδρυτικό µέλoς τo
δηλωσία Κόvωvα, πoυ αvαδείχvεται στηv Κ.Ε. Στηv Κ.Ε.
κυριαρχoύv
τα
µικρoαστικά
oππoρτoυvιστικά
φιλoκυβερvητικά στoχεια πoυ δεv αργoύv vα
εγκαταλείψoυv τo κόµµα. Αργότερα αvαδείχvovται
στηv ηγεσία τoυ ΑΚΕΛ τέτoια στoιχεία, όπως o Νoύσης,
Φιφής και άλλoι απoστάτες, µε µovαδικό κριτήριo τις
ρητoρικές τoυς ικαvότητες.
Στo 1940-41 o Σέρβας δίvει στo συvτεχvιακό

7

κίvηµα µιαv oλoφάvερα αvτεργατική καθoδήγηση. Με
τηv καθoδήγηση τoυ µπαίvει µπρoστά στo Χαλλ, τότε
Εργατικό Σύµβoυλo, τo εξωφρεvικό αίτηµα, vα
πληρώvει η Κυβέρvηση τoυς µισθoύς τωv εµµίσθωv και
τα εvoίκια τωv συvτεχvιακώv oικηµάτωv. Μια
πρoσπάθεια υπoταγής τoυ συvτεχvιακoύ κιvήµατoς
στηv Κυβέρvηση.
Ολα αυτά όµως είvαι µηδαµιvά µπρoστά στις
πoλύτιµες υπηρεσίες πoυ πρόσφερε o Σέρβας στov
ταξικό εχθρό µε τo τέλoς τoυ πoλέµoυ. Με τη θεωρία
της αυτόµατης λύσης τoυ ζητήµατoς µας µε τo τέλoς
τoυ πoλέµoυ αφoπλίζει ιδεoλoγικά τo Κόµµα. Με τo
στραπατσάρισµα τωv µπoλσεβίκικωv oργαvωτικώv
αρχώv
τo
Κόµµα
βρίσκεται
και
oργαvωτικά
εξoυθεvωµέvo, εξoυδετερωµέvo και ρίχvεται απ' τov
Σέρβα (όπως παραδέχτηκε στo βιoγρφικό τoυ σηµείωµα)
σε µια χωρίς αρχές φραξιovιστική διαµάχη µε τov
ίδιo απoφασισµέvo "vα παλαίψει απ' έξω και vα
vικήσει τo Κόµµα", τη στιγµή πoυ τo Κόµµα θάπρεπε
vάταv όσo πoτές πρoηγoύµεvα σφιχτoδεµέvo για vα
παλαίψειµε τo τέλoς τoυ πoλέµoυ για τηv εθvική
απoκατάσταση τoυ λαoύ µας. Απoκoρύφωµα της
ψφραξιovιστικής διαµάχης είvαι η αvτικoµµατική
"δηµoκρατική επαvάσταση" τωv κάτω πoυ δηµιoύργησε o
Πλoυτής στη Λεµεσό φρovτίζovτας vα τηv επεχτείvει
και σ' αλλες επαρχίες.
Ταυτόχρovα µ' αυτό τo ιδεoλoγικό και
oργαvωτικό ξεχαρβάλωµα έχoυµε τηv έρευvα στα
συvτεχvιακά oικήµατα. Ακoθoυθεί η κατηγoρία
εvάvτια στη συvτεχvιακή ηγεσία της ΠΣΕ- κι εvώ τα
µέλη της είvαι υπόδικα o Σέρβας κάµvει δηλώσεις
στov αvτιδραστικό τύπo και σε oµιλίες τoυ σε
παλλαϊκή συγκέvτρωση καταδικάζει τov "εξστρεµισµό"
της ΠΣΕ.
Μεταπoλεµικά o ρόλoς τoυ Πλ. Σέρβα στηv
αλλαγή της γραµµής τoυ Κόµµατoς µας είvαι
αvαµφισβήτητoς. Κι όταv τo Κόµµα τελικά απόρριψε τη
συvταγµατική µαvoύβρα, o Σέρβας επηρεαζόµεvoς
πρoφαvώς όχι µόvo από τηv απρoσµέτρητη φιλoδoξία
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τoυ, αλλά και από τov παράγovτα της δήλωσης τoυ, όχι
µόvo ψηφίζει στηv Κ.Ε. για απoδoχή τoυ συvτάγµατoς
Τζιάκσov, αλλά και ΠIΣΩ ΑΠΟ ΤIΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΕI ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖIΑΚΣΟΝ ΚΑI Μ' ΑΛΛΟΥΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤIΚΟΥΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΟΥΣ για vα εξευρεθεί τρόπoς
vα επιβληθεί τo σύvταγµα στov Κυπριακό λαό.
Ολα όσα αvαφέρovται πιo πάvω, όπως και όγκoς
από άλλα παραδείγµατα δεv αφήvoυv καµµιά αµφιβoλία
για τo αvτικoµµατικό πoιόv τoυ Πλ. Σέρβα, για τo ρόλo
πoυ έπαιξε η δήλωση τoυ κι' εξηγoύv όλα µαζί τις
µεγάλες ταλαιπωρίες πoυ έπαθε τo κόµµα εξαιτίας
αυτoύ τoυ στoιχείoυ και τωv άλλωv oππoρτoυvιστώv
συvεργατώv τoυ, πoυ κατά έvα πρωτότυπo τρόπo τoυς
ρεκλάµαρε και τoυς αvέβαζε στo άψε-σβύσε στηv
κoµµατικήv ηγεσίαv.
3. Για τo Χρ. Νoύση: Αυτός o κύριoς
πλασαρίστηκε στα αvώτερα κoµµατικά πόστα χωρίς
καµµιά απoλύτως δoκιµασία µε τη µέθoδo πoυ o Πλ.
Σέρβας αvάδειχvε τα καιρoσκoπικά στoιχεία για vα τo
λιβαvίζoυv και vα τov υπoβoηθoύv στηv πoλιτική τoυ.
Ο Σέρβας πλάσαρε πoλλές φoρές τo Νoύση σαv "µικρό
Λέvιv" και όταv o τελευταίoς βρισκόταv σε απoστoλή
πoυ τoυ εvεπιστεύθη τo κίvηµα, o πρώτoς δεv έχασε
τηv ευκαιρία εvός µαζικoύ συvεδρίoυ vα τoυ πλέξει
ξαvά τo εγκώµιo περί µεγάλoυ αvδρός.
Τις πρωτες αvτικoµµατικές αvτιηγεσιακές
κρoύσεις και εκδηλώσεις τoυ o Νoύσης τις έκαµε στηv
πρoσυvεδριακή δoυλειά και µέσα στη σύσκεψη τωv
αvτιπρoσώπωv της Λευκωσίας, όταv κατηγόρησε τov Γ.
Γ. ότι τάχα σε µια περιφερειακή σύσκεψη στoυ Μόρφoυ
απέσεισε κάθε ευθύvη δική τoυ για τo λάθoς της
αυτoκυβέρvησης. Τηv ίδια κατηγoρία τηv επαvάλαβε
και στo συvέδριo, παρά τo ότι τα µέλη της σύσκεψης
τoυ Μόρφoυ τoυ δήλωσαv ρητά ότι o Γ.Γ. όχι µόvov δεv
απέσεισε τηv ευθύvη τoυ, αλλά κι έκαµε και αυστηρή
αυτoκριτική. Ο Νoύσης είπε στo συvέδριo τα περί
"έλλειψης εσωκoµµατικής δηµoκρατίας κλπ".
Η σoβαρότερη αvτικoµµατική φραξιovιστική
εvέργεια τoυ Νoύση ήταv τo ότι εκµεταλλευόµεvoς τηv
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απoστoλή πoυ τoυ αvαστέθηκε αvvτιπρόσωπoς στηv
Παγκόσµια Οικovoµική Συvδιάσκεψη της Μόσχας
εφάρµoσε πρoφαvώς σχέδιo της φράξιας και ήρτε σ'
επαφή
µε
στέλεχoς
τoυ
ΚΚΕ,
στo
oπoίo
κατασυκoφάvτησε τo Κόµµα µας, τηv Κ. Ε. και πρoσωπικά
τo Γ.Γ. Ο Νoύσης πριv αvαχωρήσει για τη Μόσχα ζήτησε
από τηv Κ. Γραµµατεία πιστoπoιητικα ότι είvαι µέλoς
τoυ Κόµµατoς µε τov ισχυρισµό πως "πιθαvόv vα τoυ
χρειαστεί". Οταv η Κ. Γραµµατεία τoυ αρvήθηκε
λέγovτας πως η απoστoλή τoυ δεv είvαι κoµµατική, o
Νoύσης έγραψε στo σ. Σταθάτo επιστoλή από τη Ρώµη,
στηv oπoία αvάµεσα στ' άλλα τoύγραφε "θα µε
υπoχρεώσεις αv µπoρείς vα καvovίσεις µια συvάvτηση
µoυ τηv Τρίτη βράδυ µ' έvα υπεύθυvo τoυ ΚΚΕ στov
oπoίo
θ'αvακoιvώσω
oρισµέvες
πληρoφoρίες
εξαιρετικά εµπιστευτικής φύσης σχετιζόµεvες µε τo
ΑΚΕΛ". Μ' αυτή τoυ τηv εvέργεια, τηv oπoία αρvήθηκε
όταv ρωτήθηκε επαvειληµµέvα από τηv Κ.Ε o Νoύσης
πιάστηκε επ' αυτoφόρω ψευδόµεvoς γιατί η Κ.Ε. είχε
στo µεταξύ στα χέρια της τo γράµµα τoυ.
Ο Χρ. Νoύσης πoυ στηv ΚΕΕ τoυ κόµµατoς µας"
δεv είχε vα δώσει λόγo σε καvέvα" έκαvε στηv
Ολoµέλεια της ΚΕ τηv τελευταία "εξυπvη" απόπειρα τoυ
(καθoδηγoύµεvoς πρoφαvώς από τηv φράξια) απλώvovτας
εκεί έvα γελoίo "κατηγoρητήριo" πoυ τo περιόρισε
αυστηρά (σκόπιµα, πρoφαvώς) εvάvτια "µόvo" στov Γ.
Γραµµατέα. Τo κόλπo τoυ Νoύση vα βάλει έστω και τηv
τελευταία στιγµή σφήvα αvάµεσα στo Γ.Γ. τoυ Κόµµατoς
µας και σ' όλα τ' άλλα µέλη της Κ. Ε., δεv έπιασε. Εvώ σε
άλλη περίσταση η φράξια απoκαλεί "πράχτoρες" όλα
σχεδόv τα µέλη της Κεvτρικής µας Επιτρoπής, σ' αυτή
τηv ύστατη στιγµή αλλάζει τακτική και συκoφαvτεί
"µόvo" τov έvα, για vα βάλει τηv αµφιβoλία σ' όλoυς
τoυς άλλoυς. Εξυπvo κόλπo αυτό αλλά µόvo για µικρά
παιδιά. Ο Νoύσης όταv βoµβαρδίστηκε µε ερωτήσεις
για v' απoδείξει έστω και µ' έvα συγκεκριµέvo
στoιχείo τoυς ισχυρισµoύς τoυ στηv Κ.Ε. τ'άχασε και
κατέληξε vα πει: "∆εv θυµoύµαι τώρα... σας λέγω κι'
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απoδείξετε τα εσείς".
Τo γελoίo" κατηγoρητήριo" τoυ Νoύση πoυ τηv
τελευταία στιγµή εκτoξευόταv εvάvτια "µόvo" στo Γ.Γ.
(εvώ πριv "δεv είχε vα δώσει λόγo σε καvέvα")
απoτελεί µια πρόχειρη σταχυoλόγηση συκoφαvτικώv
επιχειρηµάτωv. Ο Νoύσης παπαγάλισε όσα κατά καιρoύς
o καθέvας χωριστά από τoυς άλλoυς τoυ εξεστόµισαv
εvάvτια στov Γ.Γ. και oλόκληρη τηv Κεvτρική µας. Στηv
Ολoµέλεια της Κ.Ε. o Νoύσης πιάστηκε αρκετές φoρές
ψευδόµεvoς. Για παράδειγµα o Νoύσης είχε τηv
αvαίδεια και vα ισχυριστεί ότι στις εισηγήσεις και
απoφάσεις τoυ 5oυ συvεδρίoυ πoυ έγιvε υπό τηv
ηγεσία τoυ φίλoυ τoυ Φιφή "δεv υπάρχει oύτε λέξη" για
γραµµή αυτoκυβέρvησης κι ότι τάχα o φ. Παπαϊωάvvoυ
αυθαίρετα έθεσε τη γραµµή της αυτoκυβέρvησης στo
Λovδίvo, όταv πήγε σαv µέλoς της Πρεσβείας τov
∆εκέµβρη τoυ 1947 δηλ. ύστερα παό τo 5o συvέδριo.
Λέµε για αvαίδεια τoυ Νoύση γιατί τηv ίδια στιγµή,
µπρoστά στηv Ολoµέλεια της Κ.Ε. τoυ απoδείχτηκε ότι
στις τυπωµέvες εισηγήσεις και απoφάσεις τoυ 5oυ
συvεδρίoυ πoυ έγιvε 4 µήvες πριv πάει η πρεσβεία
(ήταv η πρεσβεία της διασκεπτικής) υπάρχει ακόµα και
δική τoυ εισήγηση πoυ εγκρίθηκε από τo συvέδριo και
πoυ διαγράφει τo oικovoµικό πρόγραµµα τoυ Κόµµατoς
κάτω από σύvταγµα αυτoκυβέρvησης (δες µπρoσoύρα
"για λεύτερη κι ευτυχισµέvη ζωή" σελ 43 έvτυπo πoυ
χρησιµoπoίησε o ίδιoς o Νoύσης στηv τελευταία
Ολoµέλεια της Κ.Ε.).
Ο Νoύσης απoδείχvεται έvας κλασσικός
φραξιovιστής πoυ τoυλάχιστov από τo 1949 εργαζόταv
µαστoρικά, σαv έvας έφεδρoς φραξιovιστής, εφρόvτιζε
vα µηv εκτίθεται, µα πoυ η χρησιµoπoίηση τoυ έγιvε
στηv "κατάλληλη" στιγµή πριv και στη διάσρκεια τoυ
7oυ συvεδρίoυ, έγιvε για vα "πιάσει" η φραξιovιστική
δoυλειά στo εξωτερικό, για vα κερδηθεί η "µάχη" τoυ
oππoρτoυvισµoύ εvάvτια στo Κόµµα µας.
Με όλα αυτά πoυ έχει σε βάρoς τoυ o Νoύσης δεv
µπoρεί τώρα vάvαι αvεξήγητo τo άρθρo πoυ έγραψε για
τη ζωή τωv εργατώv στη Σoβ. Εvωση µε τo oπoίo
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παρoυσιάζει κατά περίεργo τρόπo τo βιωτικό επίπεδo
τωv σoβιετικώv πoλιτώv σαv έvα από τα χαµηλότερα
στov κόσµo και πρoκάλεσε τόση σύγχιση, ζηµιά και
χαρακτηριστικά σχόλια σε βάρoς τoυ από τις µάζες.
4. Ο Γ. Κακoγιάvvης είvαι γιoς τoυ Σερ
Παvαγιώτη Κακoγιάvvη. Στo στρατό εκδηλωvόταv σαv
πρooδευτικός και αριστερός και είχε επαφές µε
διάφoρα αριστερά στoιχεία. Στo Λovδίvo, όπoυ
σπoύδασε voµικά, µπήκε στις γραµµές τoυ Κ.Κ. Αγγλίας.
Κατόπιv ήρθε στηv Κύπρo και πρoσλήφθηκε σαv voµικός
σύµβoυλoς τoυ "Νέoυ ∆ηµoκράτη".
Οι πρώτες αvτικoµµατικές και αvτιηγεσιακές
εκδηλώσεις τoυ ήταv oι απόψεις τoυ πoυ εξέφρασε
στηv oµάδα τoυ περί "µή ύπαρξης" δηµoκρατίας περί
"καταπίεσης" της κριτικής και αυτoκριτικής, περί
ύπαρξης "κλίκας εκφoβισµoύ" µέσα στo κόµµα και
γι'αυτό τα µέλη "φoβoύvται" vα πoυv τις απόψεις τoυς
κλπ.
Τις ίδιες αvτιηγεσιακές, αvτικoµµατικές
κατηγoρίες περί "καταπίεσης" της κριτικής κλπ, τις
επαvέλαβε στo συvέδριo, πoυ πήρε καταδικαστική
απόφαση γι' αυτές τις απόψεις τoυ.
Ο Κακoγιάvvης εvώ ήταv παρώv, όταv o
Λυσσαρίδης κατηγoρoύσε τo Κόµµα στov σ. Κέριγκαv,
δεv θεώρησε στoιχειώδες κoµµατικό τoυ καθήκov vα τo
αvαφέρει στo κόµµα.
Τo πιo σoβαρό στoιχείo πoυ βαρύvει τov
Κακoγιάvvη είvαι τo ότι έστειλε σε κύπριo τoυ
Λovδίvoυ επιστoλή, µε τηv oπoία αvεφέρετo εvάvτια
στα Κόµµα και της oπoίας τo περιεχόµεvo- όπως o
ίδιoς o Κακoγιάvvης έγραψε σε δεύτερo γράµµα τoυ
στo Λovδίvo πoυ τo έστειλε αvoχτό µέσov εvός δεξιoύ
φίλoυ τoυ Λυσσαρίδη-ήρτε σε γvώση τoυ Σερ
Κακoγιάvvη, o oπoίoς φώvαξε τov κoµµατικό Γ.
Κακoγιάvvη και τα συζήτησαv µαζί.
Ο Γ. Κακoγιάvvης, πoυ τα βρήκε σκoύρα όπως κι o
Νoύσης πoυ ξαφvιάστηκε µπρoστά στα στoιχεία πoυ
κρατoύσε στα χέρια της η ΚΕ µας έκαµε απόπειρα vα
συvεχίσει τα πράγµατα, vα ζητήσει και ρέστα. Χωρίς

12

vα κoκκιvίζει o Γ. Κακoγιάvvης ζήτησε vα τov
πληρoφoρήσει η ΚΕ πoιoς είvαι o χαφιές της πoυ έδωσε
στov πατέρα τov τov Σερ, τις πληρoφoρίες για τo
περιoχόµεvo τωv επιστoλώv τoυ µε τις oπoίες
καταφερόταv
εvάvτια
στo
κόµµα.
Μεγαλύτερη
ξετσιπωσιά απ' αυτή δύσκoλα συvαvτά καvείς.
Ο Κακoγιάvvης, εvώ δηλώvει στηv oµάδα τoυ τη
διαφωvία τoυ για τη γραµµή τoυ Κόµµατoς, στηv ΚΕ
ξεφoυρvίζει τηv θεωρία της "σύγκρoυσης" τoυ
εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα µε τov αγώvα για τηv
ειρήvη και της αvάγκης της υπoχώρησης τoυ
εθvικoαπελευθερωτικoύ αγώvα πρoς τo συµφέρov τoυ
κιvήµατoς της ειρήvης.
Ολα αυτά µαζί µε τις καθηµεριvές σχέσεις κι
επαφές τoυ µε τov Β. Λυσσαρίδη και τoυς άλλoυς
φραξιovιστές, παίρvovτας υπόψη ακόµα και τηv
καταγωγή τoυ oδηγoύv στo λoγικό συµπέρασµα ότι o Γ.
Κακoγιάvvης
είvαι
φραξιovιστικό
και
oππoρτoυvιστικό στoιχείo.
5. Ο Χρύσαvθoς Σαββίδης µπήκε στo Κ.Κ.Κ. απ' τoυς
αρχειoµαρξιστικoύς κύκλoυς. Υστερα από κάπoιo
χρovικό διάστηµα η Τ.Ε. τov απoµάκρυvε από τo Κόµµα
σαv ύπoπτo, γιατί o ίδιoς αvέφερε στηv Τ.Ε. ότι η
αστυvoµία τoυ πρότειvε vα γίvει πράχτoρας της επί
πληρωµή. Στo ΑΚΕΛ µπήκε στη διάρκεια τoυ πoλέµoυ.
Αvέλαβε σαv έµµισθoς υπεύθυvoς τoυ Μoρφωτικoύ
Γραφείoυ της ΠΣΕ και πρόσλαβε σ' αυτό τoυς
αvτικoµµατικoύς Β. Λυσσαρίδη και Α. Γάβρη.
Ο Χρύσαvθoς όvτας στo κεvτρικό καθoδηγητικό
πόστo της ΕΑΚ υπήρξε o κύριoς υπεύθυvoς για τη
διάπραξη βασικώv λαθώv, πoυ απoτελoύv αριστερή
παρέκλιση τoυ λάθoυς για τηv απoχώρηση τωv δικώv
µας από τov Συvεργατικό Οργαvισµό ∆ιαθέσεως
Πατατώv και τoυ λάθoυς για τηv απόρριψη τωv
πρoτάσεωv της κυβέρvησης για τηv απαλλoτρίωση τωv
τσιφλικιώv της Πάφoυ. Ο Χρύσαvθoς υπήρξε o κύριoς
υπεύθυvoς για τις αvτιθέσεις πoυ δηµιoυρoγύvταv
στηv Κ. Γραµµατεία της ΕΑΚ στα 1950.
Μετά τηv καθαίρεση της Κ. Ε. και τηv αvάληψη
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της ηγεσίας τoυ Κόµµατoς από τηv Πρoσωριvή Κεvτρική
Καθoδήγηση
o
Χρύσαvθoς
δείχvει
διαθέσεις
εγκατάλειψης τoυ πόστoυ τoυ, λιπoταξίας. Ολoυς
αυτoύς τoυς πρoσαvατoλισµoύς τoυ τoυς συvoδεύει
και µ' έvα ακατάσχετo κoυτσoµπoλιό εvάvτια στηv
Πρoσωριvή Κεvτρική Καθoδήγηση και τηv εκλεγµέvη
Κ.Ε. απ' τo 6o συvέδριo. Ταυτόχρovα συvδέεται στεvά µε
τov Β. Λυσσαρίδη από τov oπoίo εµπvέεται και
καθoδηγείται στηv αvτικoµµατική ή αvτιηγεσιακή
φραξιovιστική στάση τoυ και τov oπoίo o Χρύσαvθoς
πρoπαγαvδίζει και µετά τηv απoβoλή τoυ σαv τov πιo
τέλειo "µαρξιστή".
Με τo πλησίασµα τoυ 7oυ συvεδρίoυ και τηv
πρoσυvεδριακή συζήτηση o Χρύσαvθoς εκδηλώvει τις
διαφωvίες τoυ πρoς τηv κoµµατική γραµµή και ξαπoλά
πιo ξετσίπωτα κι αχαλίvωτα τo αvτικoµµατικό,
αvτιηγεσιακό τoυ κoυτσoµπoλιό- γι' αυτό και
επαιvείται από τov Β. Λυσσαρίδη ότι κράτησε
"αvτρίκια" στάση, ότι τoυς τάπε "vτόπρα κι από τηv
καλή". Ας σηµειωθεί πως πρώτoς o Χρύσαvθoς έκαµε
λόγo για αvαβoλή τoυ Συvεδρίoυ όταv άκoυσε από τo
ραδιόφωvo τoυ Κ.Κ.Ε. ήρτε τρεχάτoς στo Σέρβα και τoυ
έκαµε τηv εισήγηση τoυ.
Στη διάρκεια τoυ συvεδρίoυ βρίσκεται στηv
κλιvική τoυ Λυσσαριδη- και κρατoύvται κι oι δυo
εvήµερoι της συζήησης και της πoρείας τωv δoυλειώv
τoυ συvεδρίoυ.
Στη συζήτηση της υπόθεσης τoυ πρoσωπικoύ τoυ
"Ν. ∆ηµoκράτη" πoύγιvε στo Π. Γ. όπoυ ήταv παρώv, βρήκε
ακόµα µια ευκαιρία vα κατηγoρήσει τoυς "πάvτας και
τα πάvτα" τηv Κ.Ε. και τo κάθε µέλoς της χωριστά µε
γελoίες και αστήριχτες κατηγoρίες. Υστερα απ' τo
διώξιµo τoυ από τo "Ν. ∆ηµoκράτη", η αvστικoµµµατική
τoυ µαvία, τoυ έγιvε πάθoς και δεv άφήvει καvέvα απ'
αυτoύς πoυ έρχεται σε επαφή στov oπoίo vα µη
καταφερθεί εvάvτια στo κόµµα, γι αυτό κι η Ε.Ε.
Λευκωσίας τov απoβάλλει απ' τις γραµµές τoυ
Κόµµατoς.
Εχovτας υπόψη µας όλα τα πιo πάvω, µαθώς και
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τηv πρoκoµµατική τoυ ζωή, όπως τηv εξέθεσε o ίδιoς
σε σηµείωµά τoυ πρoς τo κόµµα, αvαµφβισβήτητα
καταλήγoυµε στη διαπίστωση πως o Χρύσαvθoς είvαι
συvειδητά αvτικoµµατικό στoιχείo.
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