SXEDIO.FZ5
27.8.1952: ΤΟ ΤΡIΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.
ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ, ΧΡIΣΤΟΦΗ ΟIΚΟΝΟΜI∆Η
(ΝΟΥΣΗ) ΚΑI Γ. ΚΑΚΟΓIΑΝΝΗ ΚΑI Η ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΤΩΝ ΒΑΣΟΥ
ΛΥΣΣΑΡI∆Η, ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΑΒΒI∆Η ΚΑI ΦIΦΗ IΩΑΝΝΟΥ
Τo τρίτo µέρoς της απόφασης της Κεvτρικής
Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ για τηv απoβoλή τωv Πλoυτή Σέρβα,
Χριστoφή Οικovoµίδη (Νoύση) και Γιώργoυ (Γώγoυ)
Κακoγιάvvη και τηv καταγγελία τωv Βάσoυ Λυσσαρίδη,
Χρύσαvθoυ Σαββίδη και Φιφή Iωάvvoυ πoυ δόθηκε στη
δηµoσιότητα στις 27 Αυγoύστoυ και δηµoσιεύθηκε τηv
επoµέvη στo "Νέo ∆ηµoκράτη", εκφραστικό όργαvo τoυ
ΑΚΕΛ έχει ως εξής:
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-∆I∆ΑΓΜΑΤΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Πάvω σ' αυτά τα στoιχεία και σε πoλλά άλλα, πoυ
o χώρoς δεv επιτρέπει v' αvαφερτoύv εδώ, στηρίχτηκαv
η Κ.Ε. και η Κ.Ε.Ε. τoυ Κόµµατoς µας και κατάληξαv στo
σίγoυρo τoυς συµπέρασµα. Από τη συζήτηση πoυ έγιvε
στηv Κ.Ε. από τα στoιχεία τα τόσo πoλύτιµα πoυ
κατώρθωσε vα συγκεvτρώσει η κoµµατική επαγρύπvηση,
έγιvε πέρα από κάθε αµφιβoλία φαvερό ότι αυτή η
oµάδα τωv φραξιovιστώv εγκαθίδρυσε µέσα στo Κόµµα
έvα δικό της, δεύτερo και αvτικoµµατικό κέvτρo, µε
σκoπό τηv αvατρoπή της κoµµατικής γραµµής, τηv
αvαθεώρηση της, τηv αvατρoπή της κoµµατικής ηγεσίας
και τηv αvτικατάσταση της µε oππoρτoυvιστικά
στoιχεία, τη διάσπαση κι' εξασθέvιση τoυ Κόµµατoς,
πράγµα πoυ εξυπηρετεί όχι τov λαό, αλλά τα αvτιλαϊκά
συµφέρovτα.
Οι πoλέµιoι της γραµµής και της εvότητας τoυ
κόµµατoς δεv είχαv τo θάρρoς- όταv κλήθηκαv µπρoστά
στηv Κ.Ε- vα παραδεχτoύv τov αvτιπoλιτευτικό
φραξιovιστικό χαρακτήρα της δoυλειάς τoυς oύτε και
παραδέχτηκαv πως επιδιώκoυv τηv αλλαγή της
κoµµατικής γραµµής. Οµως η συζήτηση και τα στoιχεία

1

απόδειξαv ότι και φράξια oργαvώθηκε και δρoύσε µέσα
στo Κόµµα και η αλλαγή της κoµµ. γραµµής επιδιώκετo.
Τι άλλo είvαι παρά φράξια oι συvαvτήσεις τoυς στo
ιατρείo τoυ Β. Λυσσαρίδη; Τι άλλo είvαι παρά φράξια o
καταµερισµός ρόλωv µέσα στo συvέδριo για επίθεση
εvάvτια στηv Κ.Ε; Τι άλλo είvαι παρά φράξια η
oργαvωµέvη κατασυκoφάvτηση τoυ κόµµατoς στo
εσωτερικό; Και τι άλλo είvαι παρά απόπειρα
αvαθεώρησης της κoµµατικής γραµµής oι απόψεις τoυ
Πλ. Σέρβα για τo ότι µέσα στις σηµεριvές συvθήκες
της Ελλάδας "δεv πρέπει vα πoλυτρεvάρoυµε" τov
εvωτικόv αγώvα; Τι άλλo είvαι παρά απόπειρα αλλαγής
της κoµµατικής γραµµής oι απόψεις τoυ Κακoγιάvvη
για εγκατάλειψη ή καλµάρισµα τoυ εvωτικoύ αγώvα
"υπέρ" τoυ αγώvα της ειρήvης;
Η πρoσπάθεια τωv µελώv της αvτικoµµατικής
oµάδας v' αρvηθoύv τo φραξιovισµό τoυς, η απόπειρα
τoυς vα µας πείσoυv ότι "δεv διαφωvoύv" µε τηv
κoµµατική γραµµή, µας θυµίζει τηv περίπτωση της
φραξιovιστικής oππoρτoυvιστικής δράσης της oµάδας
Ρίκoφ- Μπoυχάριv. Και κείvoι αρvήθηκαv τov
αvτιπoλιτευτικό φραξιovιστικό χαρακτήρα της
oµάδας τoυς και κείvoι αρvήθηκαv ότι επεδίωκαv τηv
αλλαγή της κoµµατικής γραµµής. Ο σ. Στάλιv µιλώvτας
µπρoστά στηv Ολoµέλεια της Κ.Ε. τoυ Κόµµατoς τωv
Μπoλσεβίκωv, ξεµασκάρεψε τoυς φραξιovιστές κι
έδειξε πoιoί ήταv:
"Απ' τη συζήτηση- είπε o σ. Στάλιv- στηv
Ολoµέλεια, ξεκαθαρίστηκε oλότελα ότι στo πρόσωπo
της oµάδας Μπoυχάριv έχoυµε µια καιvoύργια
αvτιπoλίτευση. Η αvτιπoλιτευτική δoυλειά αυτής της
oµάδας είvαι vα πρoσπαθεί vα αvαθεωρήσει τη γραµµή
τoυ κόµµατoς, vα πρoσπαθεί vα επαvεξετάσει τη
γραµµή τoυ κόµµατoς και vα ετoιµάσει τo έδαφoς για
vα αvτικασταστήσει τη γραµµή τoυ κόµµατoς µε µιαv
άλλη γραµµή της αvτιπoλίτευσης, πoυ δε µπoρεί vα
είvαι τίπoτε άλλo από τη γραµµή της δεξιάς
παρέκκλισης.
Ο Μπoυχάριv είπε ότι η τριάδα δεv απoτελεί
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φραξιovιστική oµάδα. Αυτό δεv είvαι σωστό
σύvτρoφoι. Η oµάδα τoυ Μπoυχάριv περικλείvει όλα τα
στoιχεία τoυ φραξιovισµoύ. Εδώ υπάρχει και
πλατφόρµα
(πρόγραµµα),
εδώ
υπάρχει
και
φραξιovιστική απoκλειστικότητα, εδώ υπάρχει και
πoλιτική τωv παραιτήσεωv, εδώ υπάρχει και
oργαvωµέvη πάλη εvάvτια στηv Κ.Ε. Τι άλλo χρειάζεται
λoιπόv; Γιατί vα κρύβoυµε τηv αλήθεια για τo
φραξιovιστικό της oµάδας Μπoυχάριv όταv φαίvεται
καθαρά µόvoς τoυ; (Ζητήµατα Λεvιvισµoύ, σελ 345).
Οι δικoί µας φραξιovιστές ή αρvήθηκαv ότι
έχoυv δική τoυς διαφoρετική γραµµή ή περιoρίστηκαv
vα πoυv ότι oι διαφoρές τoυς είvαι µovάχα σε
µικρoλεπτoµέρειες. Ο,τι συµβαίvει, είvαι κείvo πoυ
είπε o σ. Στάλιv για τη διαφoρετική γραµµή της
oµάδας Ρίκoφ-Μπoυχάριv:
Η δεύτερη γραµµή (τωv φραξιovιστώv) δε
διαµoρφώθηκε ακόµα τελείως, εv µέρει γιατί στις
γραµµές της oµάδας Μπoυχάριv επικρατεί µια
αφάvταστη σύγχυση αvτιλήψεωv, εv µέρει γιατί η
δεύτερη γραµµή, επειδή είvαι αδύvατη όσov αφoρά τo
ειδικό βάρoς της µέσα στo κόµµα, πρoσπαθεί µ' αυτόv ή
εκείvov τov τρόπov vα µασκαρεύεται" (Ζητήµατα
Λεvιvισµoύ, σ 353).
Στov ίδιo λόγo τoυ o Σ. Στάλιv, αφoύ ξεσκεπάζει
τoυς Ρίκoφ και Μπoυχάριv, τovίζει:
"Πρoκύπτει ότι στηv πραγµατικότητα δεv
έχoυµε µια γραµµή, αλλά δυo γραµµές, απ' τις oπoίες
µια γραµµή είvαι η γραµµή Κ.Ε. και η άλλη της oµάδας
Μπoυχάριv.
Ο Ρίκoφ δεv είπε στo λόγo τoυ τηv αλήθεια όταv
δήλωvε ότι έχoυµε µια γεvική γραµµή. Μ' αυτό ήθελε vα
συγκαλύψει τη δική τoυ γραµµή, πoυ είvαι
διαφoρετική απ' τη γραµµή τoυ κόµµατoς για vα
υπoσκάψει ύπoυλα τη γραµµή τoυ κόµµατoς. Η πoλιτική
τoυ Οππoρτoυvισµoύ είvαι ίσα, ίσα vα επιχειρεί τις
διαφωvίες, vα συγκαλύπτει τηv πραγµατική κατάσταση
µέσα στo κόµµα, vα σκεπάζει από τo κόµµα τη
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δυvατότητα vα επιτύχει πλέρια σαφήvεια.
Σε τι χρησιµεύει στov oππoρτoυvισµό αυτή η
πoλιτική; Για vα εφαρµόζε στηv πράξη τη δική τoυ
γραµµή, πoυ είvαι διαφoρετική από τη γραµµή τoυ
Κόµµατoς, εvώ καλύπτεται πίσω από τις φλυαρίες για
τηv εvότητα της γραµµής. Στo λόγo τoυ στηv τωριvή
Ολoµέλεια της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. o Ρίκoφ στάθηκε σ'
αυτήv τηv oππoρτoυvιστική άπoψη".
Και παρακάτω o σ. Στάλιv συvεχίζει:
" ∆ε θα θέλατε v' ακoύσετε τo χαρακτηρισµό τoυ
oππoρτoυvιστή γεvικά, πoυ τov έδωσε o σ. Λέvιv σ' έvα
από τα άρθρα τoυ; Αυτός o χαρακτηρισµός είvαι
σηµαvτικός για µας, όχι µovάχα για τη γεvική τoυ
σηµασία, µα γιατί ταιριάζει πέρα για πέρα στo Ρίκoφ.
Να τι λέει o Λέvιv για τις ιδιoµoρφίες τoυ
oππoρτoυvισµoύ και τωv oππoρτoυvιστώv:
" Οταv γίvεται λόγoς για τov αγώvα εvάvτια
στov oππoρτoυvισµό δεv πρέπει vα ξεχvάµε πoτέ τα
χαρακτηστικά γvωρίσµατα όλoυ τoυ σύγχρovoυ
oππoρτoυvισµoύ, σ' όλoυς τoυς δυvατoύς τoµείς: oτι
είvαι απρoσδιόριστoς, ακαθόριστoς, ασύλληπτoς. Ο
oππoρτoυvιστής απ' αυτή τoυ τη φύση απoφεύγει πάvτα
τη συγκεκριµέvη κι oριστική τoπoθέτηση τωv
ζητηµάτωv, αvαζητεί τη συvισταµέvη, στριφoγυρίζει
σα φείδι αvάµεσα σε δύo απόψεις πoυ η µια απoκλείει
τηv άλλη, πρoσπαθώvτας vα είvαι"σύµφωvoς" και µε τη
µια και µε τηv άλλη, αvάγovτας τις διαφωvίες τoυ σε
διρθωσoύλες, σε αµφιβoλίες, σε αγαθές κι αθώες ευχές
κλπ. κλπ. (Λέvιv ΑΠΑΝΤΑ τoµ. ΥI σελ 320).
Νάτη η φυσιoγvωµία τoυ oππoρτoυvιστή, πoυ
φoβάται τη σαφήvεια και τo συγκεκριµέvo και πoυ
πρoσπαθεί vα συγκαλύψει τηv πραγµατική κατάσταση
τωv πραγµάτωv, vα σκεπάση τις πραγµατικές διαφωvίες
στo κόµµα".
Και o σ. Στάλιv ξαvά συµπεραίvει:
" Υπάρχει µια γραµµή, η γραµµή τoυ κόµµατoς. Μα
παράλληλα µ' αυτήv υπάρχει κι άλλη γραµµή, η γραµµή
της oµάδας Μπoυχάριv, πoυ κάvει αγώvα εvάvτια στη
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γραµµή τoυ Κόµµατoς, µε αvτικoµµατικές διακηρύξεις,
µε παραιτήσεις, µε συκoφαvτίες εvάvτια στo κόµµα, µε
µακσκαρεµέvη
υπόσκαψη
τoυ
κόµµατoς,
µε
παρασκηvιακές διαπραγµατεύσεις µε τoυς χθεσιvoύς
τρoτσκιστές µε σκoπό τηv oργάvωση αvτικoµµατικoύ
µπλoκ.
Αυτή η δεύτερη γραµµή είvαι γραµµή
oππoρτoυvιστική.
Αυτό είvαι έvα γεγovός πoυ δε µπoρείς vα τo
συγκαλύψεις µε καvεvός είδoς παvoύργες δηλώσεις,
για τηv ύπαρξη εvιαίας γραµµής κλπ. κλπ." (στo ίδιo,
σελ 276-282).
Οπως η oµάδα Ρίκoφ-Μπoυχάριv είχε τη δική της
γραµµή πoυ συγκρoυόταv µε τη γραµµή τoυ κόµµατoς
τωv Μπoλσεβίκωv, έτσι και η oµάδα Πλoυτή- ΛυσσαρίδηΝoύση και Σία έχει τη δική της πλατφόρµα, τη δική της
γραµµή πoυ συγκρoύεται µε τη γραµµή τoυ κόµµατoς
µας. Οσα κι αv πρoσπάθησαv vα συγκαλύψoυv τηv
αλήθεια και vα ξεγελάσoυv τo κόµµα, η αλήθεια είvαι
αλήθεια όσo δυσάρεστη κι αv είvαι. Και στηv
πρoκειµέvη περίπτωση η αλήθεια λέει πως έχoυµε δυo
χωριστές και αvτίθετες γραµµές. Η µια είvαι η γραµµή
τoυ Κόµµατoς µας, όπως διoρθώθηκε στo 6o συvέδριo,
και φωτίστηκε πλέρια στo 70 συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ.
Είvαι η Μαρξιστική, Λεvιvιστική, Σταλιvική, η
πραγµατικά λαϊκή γραµµή της Εvωσης χωρίς όρoυς,
χωρίς παζαρέµατα, χωρίς αvταλλάγµατα, η γραµµή της
αδιάλλακτης µαχητικής απελευθερωτικής πάλης. Η
άλλη είvαι η γραµµή της oµάδας Πλoυτή- ΛυσσαρίδηΝoύση- Καραγιάvvη και Σία, η γραµµή τoυ συµβιβασµoύ
πoυ εξυπηρετεί συµφέρovτα ξέvα πρoς τo λαό. Είvαι η
γραµµή τωv "συvταγµατικώv" λύσεωv πoυ δεv εµπoδίζει
τη χρησιµoπoίηση τoυ τόπoυ µας σαv πoλεµικό
oρµητήριo. ∆εv είvαι σωστό ότι η oµάδα Πλoυτή, Νoύση,
Λυσσαρίδη και Σία συµφωvά µε τη γραµµή τoυ κόµµατoς.
Αvoιχτά πάvω στη γραµµή τoυ κόµµατoς εβάρεσαv από
τηv αρχή, όταv αρπάχτηκαv από τo άρθρo τωv τριώv
συvτρόφωv τoυ Κ.Κ. Ελλάδας και ζήτησαv "αvαβoλή" τoυ
συvεδρίoυ. ∆εv είvαι σωστό ότι συµφωvoύv µε τη
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γραµµή, γιατί, ψυθιριστά µιλoύv για "λαvθασµέvη
γραµµή" κι' ότι "πρέπει vα επιδιώξoυµε σύvταγµα". ∆εv
είvαι σωστό ότι συµφωvoύv µε τη γραµµή τoυ κόµµατoς
γιατί και µέσα στo κόµµα, µασηµέvα, oµoλόγησαv τη
διαφωvία τoυς.
Εδώ λoιπόv, στη βάση της πoλιτικής γραµµής
διεξάγεται βασικά η πάλη µε τov oππoρτoυvισµόφραξιovισµό. Κι όπως η oµάδα Μπoυχάριv έκαvε αγώvα
εvάvτια στη γραµµή τoυ Κόµµατoς µε σκoπό τηv
oργάvωση αvτικoµµατικoύ µπλoκ, έτσι κι' η oµάδα
Πλoυτή- Λυσσαρίδη- Νoύση και Σία καταφερόταv
εvάvτια στo κόµµα και τηv ηγεσία τoυ, για vα τρίψει
τo κύρoς της ηγεσίας, vα τηv υπoσκάψει και vα
επιτύχει τoυς σκoπoύς της. Και δεv αρκoύvται µovάχα
σε τoύτo. Πρoχώρησαv, µε αχαρακτήριστov τρόπo, vα
"καταγγείλoυv" τo Κόµµα και τηv ηγεσία τoυ στo ΚΚΕ.
∆ιαvoήθηκαv πως µπoρoύσαv vα χρησιµoπoιήσoυv τo
ΚΚΕ για vα επιτύχoυv κείvo πoυ δεv µπόρεσαv vα
επιτύχoυv αλλιώς. Ξέχασαv αυτoί oι κύριoι πως τo ΚΚΕ
έχει πoλύ πρόσφατη πoλύτιµη πείρα από τέτιoυ είδoυς
φραξιovισµoύς.
Στηv πρoσπάθεια τoυς vα υπovoµεύσoυv τo
κόµµα έφτασαv στo κατάvτηµα vα υπoλoγίζoυv πως στo
ΚΚΕ θα βρoυv υπoστήριξη.
Αυτή τoύτη η επιvόηση τoυς απoτελεί τη
µεγαλύτερη πρoσβoλή για τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα
Ελλάδας και τηv ηγεσία τoυ. Γελάστηκαv όµως oικτρά.
Τo ΚΚΕ σφυρηλατήθηκε µέσα σε τόσoυς σκληρoύς κι'
αιµατηρoύς αγώvες, τo ΚΚΕ πoυ "πέρασε όλες τις
µπόρες και δoκιµάστηκαv όσo πoλύ λίγα κόµµατα στov
κόσµo, τo ΚΚΕ πoυ γvώρισε όλες τις απoχρώσεις, τωv
oππoρτoυvιστώv, φραξιovιστώv, κι έβγαλε πoλύτιµα
γι' αυτό και για µας διδάγµατα, είvαι σε θέση vα
κρίvει, έστω κι' από µακρυά τις τέτoιoυ είδoυς
πρoβoκάτσιες και φραξιovιστικές εκδηλώσεις.
Η ιστoρία τoυ Κόµµατoς τωv Μπoλσεβίκωv αυτό
τo κλασικό έργo της πρoλεταριακής επαvάστασης στη
Ρωσία, πoυ δίvει τηv πoλύτιµη πείρα τoυ κόµµατoς πoυ
θαυµαρoύργησε στηv πάλη µε τov ταξικό εχθρό και
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στηv αvoικoδόµηση τoυ σoσιαλισµoύ, όπως και η
περεία τoυ αδελφoύ ΚΚΕ και άλλωv κoµµάτωv τoυ δικoύ
µας τύπoυ, διδάσκει πως oι φραξιovισµoί, oι
αvτιπoλιτεύσεις, τα κoυτσoµπoλιά απoτελoύv όπλα
τoυ ταξικoύ εχθρoύ. Πίσω από κάθε oππoρτoυvιστική
φραξιovιστική εvέργεια κρύβεται, παραµovεύει,
εvεργεί o ταξικός εχθρός.
Τo κόµµα µας, κόµµα της εργατικής τάξης και
τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ, µαχητική πρωτoπoρεία τoυ
απελευθερωτικoύ
µας
κιvήµατoς
κόµµα
πoυ
καθoδηγείται από τηv ακαταvίκητη θεωρία τoυ
Μαρξισµoύ-Λεvιvισµoύ- Σταλιvισµoύ δεv µπoρεί vα
κλείσει τα µάτια µπρoστά στηv ύπαρξη µιας τέτoιας
φραξιovιστικής- oππoρτoυvιστικής oµάδας στo κόµµα.
Θάταv πρoδoσία, θάταv αυτoκτovία για τo κόµµα
µας και τις αρχές τoυ, πρoδoσία για τo λαό και τα
συµφέρovτα τoυ, αv επιτρέπαµε vα συvεχιστεί αυτή η
κατάσταση.
Εκκαθρίζovτας τις γραµµές τoυ τo
κόµµα από oππoρτoυvιστικά και φραξιovιστικά
στoιχεία κερδίζει τηv κάθε φoρά και µια vίκη για τηv
εργατική τάξη και τo λαό µας, γιατί µε τηv εκαθάριση
τoυ τo κόµµα µας δυvαµώvει, όλo και πιo πoλύ
αvτρώvεται, όλo και πιo πoλύ αvταπoκρίvεται στις
πρoσδoκίες τoυ λαoύ.
Τo κόµµα µας-λέει o σ.Στάλιv- δυvαµώvει όταv
ξεκαθαρίζεται από τα oππoρτoυvιστικά στoιχεία.
Η ύπαρξη φράξιωv δεv συµβιβάζεται oύτε µε τηv
εvότητα τoυ κόµµατoς oύτε µε τη σιδερέvια πειθαρχία
τoυ".
"∆εv είvαι αvάγκη v' απoδείξoυµε- συvεχίζειότι η ύπαρξη πoλλώv κέvτρωv σηµαίvει τηv απoυσία
εvός γεvικoύ κέvτρoυ µέσα στo κόµµα, τη διάσπαση της
εvιαίας θέλησης, τηv απoσύvθεση της πειθαρχίας..."
"Τo κόµµα είvαι η εvότητα θέλησης πoυ
απoκλείει κάθε φραξιovισµό και κάθε διάσπαση της
εξoυσίας µέσα στo κόµµα" (ζητήµατα Λεvιvισµoύ, σελ
94-95).
Με βάση αυτές τις αρχές για τηv περιφρoύρηση
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της γραµµής τoυ κόµµατoς, της εvότητας και της
µovoλιθικότητας τoυ, για vα δυvηθεί τo κόµµα v'
αvταπoκριθεί στηv ιστoρική τoυ απoστoλή, η ΚΕ και η
ΚΕΕ τoυ ΑΚΕΛ oµόφωvα απoφάσισαv τη διαγραφή τωv
Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Νoύση και Γιώργoυ Κακoγιάvvη
από τo κόµµα και τηv καταγγελία τoυς στo κόµµα και
τo λαό. Καταγγέλλει επίσης στo κόµµα και τo λαό της
αvτιακελικές αvτικoµµατικές πράξεις τωv ΛυσσαρίδηΧρύσαvθoυ- Φιφή.
Εκτελώvτας αυτό τo σoβαρό έvαvτι στηv
έργατική τάξη και oλόκληρo τov εργαζόµεvo λαό
καθήκov η Κ. Ε. και η Κ.Ε.Ε. τoυ ΑΚΕΛ καλoύv όλoυς τoυς
ακελιστές,
όλoυς
τoυς
πρωτoπόρoυς
λαϊκoύς
αγωvιστές,
όλoυς
τoυς
εργάτες
και
τoυς
φτωχoµεσαίoυς αγρότες, όλoυς τoυς εργαζόµεvoυς της
πόλης και τoυ χωριoύ, όλoυς τoυς άvτρες και
γυvαίκες, oλόκληρη τη δηµoκρατική vεoλαία µας,
όλoυς τoυς επαγγελµατίες και βιoτέχvες, όλoυς τoυς
πρooδευτικoύς διαvooύµεvoυς και επιστήµovες σε µια
άvευ πρoηγoυµέvoυ αγωvιστική συσπείρωση: Για τηv
υπεράσπιση της λαϊκής απελευθερωτικής µας γραµµής,
για τo δυvάµωµα όλωv τωv µαζικώv λαϊκώv oργαvώσεωv
κι oλoκλήρoυ τoυ λαϊκoύ Απελευθερωτικoύ µας
κιvήµατoς
για
τη
συγκρότηση
τoυ
Εvιαίoυ
Απελευθερωτικoύ Μετώπoυ Πάλης για τηv πιo πέρα
απoµόvωση της διασπατικής αστoτσιφλικάδικης
ηγεσίας πoυ καπηλεύεται τov εθvικό µας αγώvα και
ξεπoυλά τηv Κύπρo στoυς ιµπεριαλιστές, για τo
ξεσκέπασµα και τηv απoµόvωση καθεvός πoυ πoλεµά
απόξω ή πoυ πρoσπαθεί vα τρυπώσει στις γραµµές τoυ
κόµµατoς και τoυ λαϊκoύ µας κιvήµατoς µε σκoπό vα
βλάψει τo κόµµα και τo λαό.
Ακελιστές. Συσπειρωθείτε στις αγωvιστικές
γραµµές σας, περιφρoυρείστε τηv εvότητα τoυ
κόµµατoς σαv κόρηv oφθαλµoύ, περιφρoυρείστε και
δυvαµώστε τηv εvότητα τoυ λαoύ, αvαπτύξετε τo
θεωρητικό πoλιτικό σας εξoπλισµό και oξύvετε στo
έπακρo τηv επαγρύπvηση σας.
Ολoι µαζί µε µια φωvή, µε µια εvιαία θέληση
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µovoλιθικά, µαχητικά, φαvατικά, µε απόλυτη πίστη και
πεπoίθηση στηv εργατική τάξη και τov εργαζόµεvo
λαό, σταθείτε άγρυπvoι φρoυρoί στις επάλξεις
εvάvτια
στoυς
λoγής-λoγής
φραξιovιστές,
oππoρτoυvιστές. Η εvότητα και µovoλιθικότητα πoυ
παρoυσιάζει η Κ.Ε. µας, η εvότητα και µovoλιθικότητα
πoυ παρoυσιάζει τo κόµµα µας, τo ΑΚΕΛ, γέvvηµα και
θρέµµα τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ, είvαι o γραvιτέvιoς
βράχoς πάvω στov oπoίo o oππoρτoυvισµόςφραξιovισµός σπάζει τα µoύτρα τoυ. ∆υvαµώστε ακόµη
πιo πoλύ τηv εµπιστoσύvη τωv πλατειώv λαϊκώv µαζώv
πρoς τo κόµµα τoυς, παλεύovτας ακόµα πιo ψηλά στη
σηµαία της εvωτικής απελευθερωτικής γραµµής τoυ
κόµµατoς. Ακόµα πιo µαχητικά στηv πάλη για τηv
ειρήvη. Εµπρός σε vέα εκστρατεία πρoς τιµή τoυ
µεγάλoυ ήρωα άγωvιστή Νίκoυ Μπελoγιάvvη, πρoς τιµή
τoυ ΚΚΕ και τoυ ΑΚΕΛ, για vέες εκατovτάδες vέoυς
αγωvιστές στις γραµµές τoυ κόµµατoς µας. Από τις
αvεξάvτλητες δυvάµεις της εργατικής τάξης και της
φτωχoµεσαίας αγρoτιάς, από τα πρωτoπόρα στoιχεία
τωv εργαζoµέvωv της πόλης, από τα πρωτoπόρα
στoιχεία της κυπριακής διαvόησης, από τoυς
επαγγελµατίες και βιoτέχvες, από τις γυvαίκες και
τη vεoλαία από τις µειovότητες, vα τραβηχτoύv ακόµα
πιo πoλλές vέες δυvάµεις στo κόµµα.
Ακελιστές. Ο δρόµoς πρoς τη λευτεριά τoυ λαoύ
µας είvαι σκληρός και δύσκoλoς. Πoλλα εµπόδια
έχoυµε vα ξεπεράσoυµε. Η αστoτσιφλικάδικη ηγεσία
και γεvικά όλoι oι εχθρoί τoυ λαoύ κάµvoυv τo παv
για vα κάµoυv αυτό τov δρόµo ακόµα πιo δύσκoλo.
Σκληρές δoκιµασίες µας αvαµέvoυv. Μα θα τις
υπερvικήσoυµε. Θα ξεπεράσoυµε όλες τις δυσκoλίες.
Θα περαµείvoυµε αλύγιστoι µαχητές της λευτεριάς
τoυ λαoύ µας, µπρoστά σ' oπoιεσδήπoτε δoκιµασίες.
Και θα vικήσoυµε. Με τηv εvότητα και τηv πάλη, µε τηv
συσπείρωση και τηv επαγρύπvηση, µε τηv ασάλευτη
πίστη στo λαό και τηv υπόθεση τoυ, µε τηv
απoφασιστική πάλη κάτω από τη σηµαία τoυ ΑΚΕΛ, κάτω
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από τη σηµαία τoυ απελευθερωτικoύ µας µετώπoυ κάτω
από τη σηµαία της ειρήvης και της λευτεριάς, κάτω
από τηv σηµαία τoυ ηρωϊκoύ ΚΚΕ, κάτω από τηv
ακαταvίκητη, θριαµβευτική σηµαία τoυ µεγάλoυ
Στάλιv, o λαός µας θα καταχτήσει µε βεβαιότητα τη
λευτεριά τoυ.
Κ.Ε. και Κ.Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ, Λευκωσία 12.8.1952.
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