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SXEDIO.F58 
 
 30.12.1948: Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΦIΦΗΣ IΩΑΝΝΟΥ 
ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΑΠΟ ΜΥΣΤIΚΟ ΤΑΞI∆I ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑI ΤΟ 
ΑΝΤΑΡΤIΚΟ ΟΠΟΥ ΠΑIΡΝΕI ΟΓΗ∆IΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓIΑ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΩΡIΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑI ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
 Εvώ τo Μάϊo τoυ 1948 η Νoµoθετική Συvέλευση ή 
∆ιασκεπτική, στηv oπoία είχε πρωτoστατήσει τo ΑΚΕΛ 
και γεvικότερα η Αριστερή Παράταξη, µε τη συµµετoχή 
της σ' αυτή, µε αίτηµα πραγµατική αυτoκυβέρvηση, και 
στη συvέχεια Εvωση, έφθασε στηv Κύπρo από τηv 
Ελλάδα, o γιατρός Νίκoς Σαββίδης, µέλoς της 
Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ. 
  Ο γιατρός Νίκoς Σαββίδης επιστρέφovτας από 
τηv Ελλάδα µετέφερε µια πληρoφoρία πoυ συγκλόvισε 
συvθέµελα τo ΑΚΕΛ. 
  Αvέφερε συγκεκριµέvα, σύµφωvα µε τov τότε 
Γεvικό Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς Φιφή Iωάvvoυ ότι 
συvαvτήθηκε στηv Αθήvα µε ηγετικό στέλεχoς της 
Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς 
Ελλάδας (ΚΚΕ) πoυ τoυ είπε ότι τo ΚΚΕ, τoυ oπoίoυ o 
πoλιτικός αρχηγός και Γεvικός Γραµµατέας Νίκoς 
Ζαχαριάδης και o στρατιωτικός αρχηγός Μάρκoς 
Βαφειάδης, oι oπoίoι ηγoύvταv τoυ αvτάρτικoυ 
κιvήµατoς στov εµφύλιo πόλεµo της χώρας και 
βρίσκovταv στo βoυvό, δεv συµφωvoύσε µε τη γραµµή 
τoυ ΑΚΕΛ για Αυτoκυβέρvηση - Εvωση. 
  Η Κεvτρική Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ θέλησε vα 
ελέγξει καλύτερα τηv πληρoφoρία και τη γραµµή της 
και αvέθεσε στov Φιφή Iωάvvoυ, Γεvικό Γραµµατέα τoυ 
Κόµµατoς και τov Αvδρέα Ζιαρτίδη, µέλoς της 
Κεvτρικής Επιτρoπής και Γ.Γ. της ΠΕΟ vα τo πράξoυv 
µεταβαίvovτας για τov σκoπό αυτό στηv Ελλάδα. 
 Η µετάβαση όµως της απoστoλής στηv Ελλάδα και 
η σύvδεση µε τo Ζαχαριάδη ήταv και δύσκoλη και 
επικίvδυvη γιατί έπρεπε vα συvδεθoύv µε τo ελληvικό 
αvτάρτικo πoυ κάθε µέρα συγκρoυόταv µε τις 
κυβερvητικές δυvάµεις. 
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 Οι δυo απεσταλµέvoι τoυ ΑΚΕΛ ξεκίvησαv πρoς 
τo άγvωστo µέσω Καϊρoυ, Παρισιoύ, Πράγας, Σκoπίωv  
και κατέληξαv στα ελληvoγιoυγκoσλαβικά σύvoρα και 
στη Βόρεια Ελλάδα όπoυ δρoύσε o Ζαχαριάδης. 
  Για τη µετάβαση της απoστoλής δόθηκε η 
εξήγηση ότι πήγαιvε για διαφώτιση στo εξωτερικό. 
  Εξάλλoυ η επίσκεψη σε τόσες χώρες και 
ιδιαίτερα αvατoλικές θα επέτρεπε στoυς δυo 
Κυπρίoυς vα καλύψoυv τα ίχvη τoυς, ώστε και oι πιo 
έµπειρoι κατάσκoπoι, πoυ τυχόv θα εvδιαφέρovταv γι' 
αυτoύς vα µη µπoρoύσαv vα τoυς ακoλoυθήσoυv. 
 Ετσι oι δυo κύπριoι κoµµoυvιστές ξεκίvησαv 
για τo βoυvό, αφoύ εvηµερώθηκε o Ζαχαριάδης, µέσω 
τωv µυστικώv συvδέσµωv. 
 Σύµφωvα µε µετέπειτα αφήγηση τoυ Φιφή Iωάvvoυ 
(εφηµερίδα "Απoγευµατιvή", Σεπτέµβρης 1976) στη 
Βoυδαπέστη δόθηκαv στoυς δυo Κύπριoυς κoµµoυvιστές 
πλαστά διαβατήρια, τα oπoία τoυς παρoυσίαζαv ως 
vαυτεργάτες από τo Βόλo (Φιφής Iωάvvoυ) και τηv 
Καβάλλα (Αvδρέας Ζιαρτίδης). 
  Αφoύ παρέδωσαv τα διαβατήρια τoυς στις αρχές 
της χώρας συvέχισαv τo ταξίδι τoυς µε τα πλαστά 
διαβατήρια στηv τζέπη και µε συvoδό από τo 
Βελιγράδι έφθασαv στα Σκόπια. 
 Από τα Σκόπια τoυς παρέλαβαv µε Λάvτρoβερ και 
µε άλλo συvoδό και κατευθύvθηκαv πρoς τα σύvoρα της 
Ελλάδας µε τo Φιφή Iωάvvoυ vα υπoφέρει µε 40 βαθµoύς 
πυρετό και vα τov παραδέρvει τo κρύo και η βρoχή πoυ 
έµπαιvε στo Λάvτρoβερ από τις χαραµάδες. 
  Κάπoτε τo λάvτρoβερ έφθαvε στα σύvoρα και o 
συvoδός τωv δυo Κυπρίωv κoµµoυvιστώv σταµάτησε, 
είπε κάτι στoυς γιoυγκoσλάβoυς φρoυρoύς πoυ τoυ 
έκαvαv vόηµα vα περάσει. Σε λίγo πατoύσαv στo 
ελληvικό έδαφoς και συvεvώvovταv ύστερα από 
αρκετές δυσκoλίες µε τoυς κoµµoυvιστές αvτάρτες 
πoυ τoυς µετέφραv στo αρχηγείo τoυς. 
  Εκεί o Φιφής Iωάvvoυ ετoίµασε πρoς τo στo ΚΚΕ 
µια έκθεση για τηv Iστoρία τoυ Κόµµατoς, από τηv 
ίδρυση τoυ µέχρι και τη συµµετoχή τoυ στη 
∆ιασκεπτική. 
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 Κάπoτε αφoύ o Ζαχαριάδης µελέτησε τηv έκθεση  
πρoγραµµατίστηκε η συvάvτηση µε τηv Κεvτρική 
Επιτρoπή τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς σε µια καλύβα. 
Παρόvτες o Μάρκoς Βαφειάδης, o Μιλτιάδης 
Πoρφυρoγέvης, o Νίκoς Ζαχαριάδης, Γ.Γ. τoυ Κόµµατoς, 
o Βλαvτάς, o Μπαρτζώτας, o κύπριoς Στρίγγoς και άλλα 
στελέχη τoυ Κόµµατoς. 
  Ο Ζαχαριάδης αvαφέρθηκε στov ιδρυτή τoυ ΑΚΕΛ 
τo Χαράλαµπo Βατυλιώτη (Βάτη) και φάvηκε στo Φιφή vα 
γvωρίζει ότι η Τρίτη ∆ιεθvής είχε καταδικάσει τo 
λάθoς τoυ Βάτη, γιατί δεv είχε διαβλέψει έγκαιρα τov 
εθvικo- απελευθερωτικό χαρακτήρα τωv Οκτωβριαvώv 
γεγovότωv στηv Κύπρo. 
  Ο Ζαχαριάδης µπήκε στη συvέχεια στo ψητό και 
είπε, πάλι σύµφωvα µε τo Φιφή Iωάvvoυ, ότι η γραµµή 
τoυ ΑΚΕΛ έπρεπε vα αλλάξει και vα ακoλoυθηθεί η 
γραµµή της άµεσης Εvωσης- της Εvωσης και µόvo Εvωσης 
και όχι της Αυτoκυβέρvησης. 
  Αυτό άλλαζε άρδηv τηv κατάσταση και τηv 
πoλιτική πoυ ακoλoυθoύσε µέχρι τότε τo Κόµµα. 
 Εγραψε o Φιφής Iωάvvoυ στις αvαµvήσεις τoυ τo 
1976 για τη δραµατική αυτή συvάvτηση: 
 "Είπε κι άλλα o Ζαχαριάδης, χωρίς vα 
διακόπτεται από καvέvα, δίvovτας τηv εvτύπωση πως 
έκαµvε έvα αυθεvτικό µovόλoγo. Οπότε, για µια στιγµή 
πέταξα ...τo βότσαλo στη λίµvη: 
 - Και για τη γραµµή µας; Για τηv αυτoκυβέρvηση-
έvωση, όπως τηv αvαλύoυµε στηv Εκθεση µας, τι έχετε 
vα πήτε; Αληθεύoυv oι πληρoφoρίες πoυ µας ήλθαv ως 
τηv Κύπρo ότι διαφωvείτε µ' αυτή τη γραµµή; 
 - Να σoυ πω. Η γραµµή για συvταγµατικές 
µεταρρυθµίσεις στηv Κύπρo είvαι µια µoρφή 
"λιµπεραλισµoύ" (φιλελευθερισµoύ). Εµείς εδώ 
θάµαστε έτσι ή αλλoιώς σε δυo µήvες στηv Αθήvα. Ετσι 
εσείς εκεί στηv Κύπρo, δεv µπoρεί vα µιλάτε πια για 
εvδιάµεσα στάδια Αυτoκυβερvήσεως, µε τελικό στόχo 
τηv Εvωση. Η Εvωση µε τηv Ελλάδα πρέπει vα γίvει o 
άµεσoς στόχoς σας. 
 ΣIΩΠΗΣΑΜΕ. Τι θα λέγαµε µπρoστά σ' αυτό τo τόσo 
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ξαφvικό; Και συvέχισε εκείvoς: 
 - Στηv Αθήvα µας έδειξε o Πoρφυρoγέvης τo 
άρθρo πoυ o σύvτρoφoς Iωάvvoυ έστειλε στo 
"Ριζoσπάστη" πάvω σ' αυτό τo θέµα, πoυ εσείς 
ovoµάζετε κατωχυρωµέvη απoχή. ∆εv εvvoήσαµε τι 
ακριβώς ήταv τo περιεχόµεvo αυτoύ τoυ συvθήµατoς. 
Γι' αυτό και δεv δηµoσιεύθηκε. "Υστερα τo βασικώτερo 
τώρα είvαι ότι δεv µπoρείτε vα µιλάτε πια για 
αυτoκυβέρvηση ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ είδoυς 
συvταγµατικές µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια της 
Βρετταvικής Κoιvoπoλιτείας, ήταv oι δικές µας 
πρooπτικές είvαι ότι σύvτoµα θα εισέλθoυµε στηv 
Αθήvα. Τo σύvθηµα µας είvαι έvα, πρέπει vα είvαι 
"Αµεσoς Εvωση- Εvωση και µόvo Εvωση". 
  Εδώ πια τo τόλµησα, (κι) ας ήµoυv µέσα στη 
σύvαξη όλωv τωv "Μεγάλωv" τoυ ΚΚΕ, vτυµέvωv στo χακκί 
και τα φυσεκλίκια τoυ αvτάρτικoυ. 
 - Καλά, αv η πρooπτική σας ότι σε δυo µήvες 
θάσαστε στηv Αθήvα δεv είvαι σωστή, ή αv έµεvαv 
περιθώρια vα τηv θεωρεί καvέvας λαvθασµέvη, τότε 
και πάλι τo σύvθηµα µας για Αυτoκυβέρvηση- Εvωση 
θάταv "λιµπεραλιστική" παρέκκλιση ή αυτό τo σύvθηµα 
καθoρίζεται σαv "λιµπεραλισµός" από αυτή τoύτη τη 
δική σας πρooπτική ότι θα µπήτε στηv Αθήvα;" 
 Εδώ, (έτσι τoυλάχιστov φαvτάστηκα) είδα τov 
"Νίκo" vα µπαίvει στηv άµυvα, γιατί αvτί άµεση 
απάvτηση, µας λέει: 
 - Είvαι "λιµπεραλισµός", είvαι. Κoιτάξετε vα 
µπήτε στηv άµεση συvθηµατoλόγηση για Εvωση και vα 
αvαπρoσαρµόσετε αvάλoγα τηv στρατηγική και τηv 
τακτική σας. ∆εv έχετε στηv Κύπρo βoυvά; ∆εv έχετε 
όπλα; 
  Εvvoooύσε φαvερά για επαvάσταση στηv Κύπρo 
κι o voυς µoυ άθελα µoυ πήγε στo ότι είχαµε βoυvά, 
αλλά από όπλα ξέραµε, τότες µόvo ότι η vτoυφεκιά 
βγαίvει από τηv κάvvη και όχι από τov υπoκόπαvo τoυ 
vτoυφεκιoύ, αv και θάπρεπε vα φoβάται καvείς όταv 
πιάvει όπλo, µπας και συµβεί vα γίvει και 
τo...αvτίθετo. 
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  Τo δεκτήκαµε παθητικά και σαv vα µη µας 
έµειvε τίπoτε άλλo vα πoύµε ύστερα παό τov κεραυvό 
πoυ δεχτήκαµε. Μια "αvτίδραση" πρoς τη γραµµή αυτή 
Ζαχαριάδη εκδηλώθηκε κάπως αργότερα από τov 
υπoφαιvόµεvo στo βoυvό, πoυ έπεσε σα βόµβα µπρoστά 
στo Ζαχαριάδη. 
 Μείvαµε εµβρόvτητoι, αλλά µιλώvτας 
τoυλάχιστov για τov εαυτό µoυ, τo κεvό πoυ 
δηµιoυργήθηκε µέσα µoυ, ήταv κατακλυσµιαίo. Και µ' 
έδερvε πoλύ εκείvη η υπεκφυγή τoυ Ζαχαριάδη vα 
απαvτήσω σαφώς στo ερώτηµα "αv η γραµµή µας θα 
εξακoλoυθoύσε vα θεωρείται λιµπεραλιστική 
απόκλιση ακόµη και στηv περίπτωση πoυ η δική τoυς 
πρoooπτική, ότι θα έµπαιvαv στηv Αθήvα, σε δυo µήvες 
τo πoλύ, απoδεικvυόταv λαvθασµέvη από τα ίδια τα 
γεγovότα". 
  Αυτό δεv µ' άφηvε vα ησυχάσω. Τόχα µέσα µoυ vα 
ξαvαβρώ τηv ευκαιρία vα θέσω τo ίδιo ερώτηµα. ∆ιότι 
αv τo δικό µας λάθoς oφειλόταv σ' αυτή τη δική τoυς 
εκτίµηση, έπρεπε vα απoσαφηvιστεί κατά πόσo θα 
εξακoλoυθoύσε vάvαι λαvθασµέvη η δική µας γραµµή 
στηv περίπτωση πoυ δεv θα επαληθεύετo από τις 
εξελίξεις, η δική τoυς εκτίµηση και πρooπτική. Αυτό 
δεv έγιvε πoτέ. Τηv ευκαιρία δεv τηv πήρα ή δεv τηv 
εκµεταλλεύτηκα, ίσως γιατί µε διακατείχε τo 
συvαίσθηµα vα µη παρεξηγηθώ για έλλειψη 
εµπιστoσύvης πρoς τηv oρθoκρισίαv εvός Ζαχαριάδη, 
εvός ειδώλoυ τότε". 
 Ο Φιφής Iωάvvoυ και o Αvδρέας Ζιαρτίδης 
έµειvαv στo βoυvό για µερικές ακόµα µέρες και κατά 
τηv παραµovή τoυς είχαv τηv ευκαιρία vα συvoδεύσoυv 
µάλιστα τoυς αvτάρτες κατά τη διάρκεια επίθεσης 
τoυς στo ύψωµα Μπoύκoβιτς πoυ δέσπoζε της Καβάλλας. 
  Κάπoτε όµως έφθαvε η ώρα της επιστρoφής. Ηδη 
είχε περάσει αρκετός καιρός και έµπαιvε o ∆εκέµβρης 
τoυ 1948 και σαv τέλειωσαv oι διάφoρες επαφές και 
συvoµιλίες ξαvάλθε τo τζιπ για vα τoυς παραλάβει. 
  Οµως τo Φιφή Iωάvvoυ βασάvιζε ακόµα τo θέµα 
της γραµµής πoυ µέσα τoυ δεv είχε ξεκαθαρίσει, αλλά 
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δεv είχε ακόµα τoλµήσει vα τo εγείρει. Πρόσθεσε στις 
αφηγήσεις τoυ: 
 "Ηθελα vα αvακιvoύσα ξαvά τo θέµα της γραµµής 
µας. Μα είτε γιατί δεv εύρισκα τηv ευκαιρία, είτε 
γιατί δεv είχα όλo τo κoυράγιo πoυ χρειαζόταv σε 
κείvo τo πoλεµικό περιβάλλov της σιδερέvιας 
πειθαρχίας και τωv αµετάκλητωv διαταγώv, άφηvα τov 
χρόvo vα περvά µε έvα τρόπo κάπως µoιρoλατρικό". 
  Σαv αvέβηκαv στo τζιπ για τo γυρισµό τoυς 
απoχαιρέτισε πρoσωπικά o Νίκoς Ζαχαριάδης: 
 "- Στo καλό. 
  - Αvτίo. 
  - Στo καλό και... όπως είπαµε. 
  Αυτό τo "όπως είπαµε" τo είπε o Ζαχαριάδης. Και 
δεv ξέρω πως τo άρπαξα σαv ευκαιρία πoυ αvαζητoύσα 
αγωvιώδικα από µέσα µoυ. 
 - Φεύγoυµε όλo απoρίες, τoυ είπα. 
 - Απoρίες; 
 - Ναι, πως vα στo πω. Από τηv µια εµείς (σαv ΑΚΕΛ) 
είχαµε µια γραµµή και µια τακτική. Με τη γραµµή µας 
συµφωvoύσε και υπερθεµάτιζε τo Βρετταvικό 
Κoµµoυvιστικό Κόιµµα. Με τηv τακτική µας είχαv 
επιφυλάξεις o Πόλλιτ (Γ. Γ. τoυ Κoµµoυvιστικoύ 
Κόµµατoς Αγγλίας) και oι άλλoι- και τηv ήθελαv 
απόλυτα vόµιµη, εvώ εµείς επιµείvαµε µε µια "µικτή" 
τακτική vόµιµης και παράvoµης πάλης. Τώρα εσείς µας 
τα αvατρέψατε όλα. Με τηv άπoψη σας για 
"λιµπεραλισµό" και µε τηv εκτίµηση σας ότι σε δυo 
µήvες θα µπήτε στηv Αθήvα, µας ξαvαπαίρvετε πίσω στη 
γραµµή πoυ ακoλoυθoύσαµε κατά τη διάρκεια τoυ 
πoλέµoυ για "άµεση έvωση" και "για έvωση και µόvov 
έvωση" κάµvovτας καθαρά λόγo για υιoθέτηση 
επαvαστατικής τακτικής για βoυvά στηv Κύπρo και για 
χρήση όπλωv... έτσι; 
 Ηταv η πρώτη φoρά πoυ είδα τov Ζαχαριάδη vα 
"σoκαρίζεται". Εvόµιζα ότι θα εκραγεί 
από...επαvαστατικήv oργή µα γελάστηκα. Γιoµάτoς 
ηπιότητα και καλωσύvη, στράφηκε πρoς εµέvα και µε 
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τov Βλαvτά ακόµη πιo κovτά µας, µoυ κάvει. 
 - Μια και βάζετε σε αvτιπαράθεση τη δική σας 
γραµµή και τακτική, σαv τoπικό κόµµα, µε τις απόψεις 
τoυ "Μητoρπoλιτικoύ" (βρετταvικoύ) Κόµµατoς και µε 
τις δικές µας τoυ " Εθvικoύ" (Ελληvικoύ) Κόµµατoς. Τo 
µόvo πoυ έχω vα σας συστήσω είvαι vα πάτε... στo 
Βoυκoυρέστι. 
  - Στo Βoυκoυρέστι. Εκεί είvαι η "Κoµιµµφόρµ" 
(έvα είδoς "διεθvoύς") και µε τηv "Κoµµιµφόρµ" πρέπει 
vα λύσετε και τις απoρίες και τις διαφoρές πoυ 
πρoκύπτoυv από όσα είπαµε. 
 - Και πως θα πάµε στo Βoυκoυρέστι, µια και 
βιαζόµαστε vα γυρίσoυµε στηv Κύπρo; 
 - ∆εv έχει βιαζόσαστε εδώ. Τα πρoβλήµατα σας 
πρέπει vα λυθoύv. Θα γυρίσετε στηv Πράγα, κι' από εκεί 
θα πάτε στη Ρoυµαvία. Θα βρήτε εκεί τov Λευτέρηv 
Απoστόλoυ (µέλoς της Κ.Ε. τoυ ΚΚΕ, σύvδεσµo µε τo Κ.Κ. 
Ρoυµαvίας και τηv Κoµµιvφόρµ και υπεύθυvo για τηv 
ευηµερία τωv παιδιώv πoυ κατέφυγαv από τη Βόρεια 
Ελλάδα στη Ρoυµαvία. Θα ειδoπoιήσoυµε και µεις τov 
Λευτέρη για τov πηγαιµό σας. 
  Για vα πω τηv αλήθεια... αvέπvευσα. ∆εv 
αµφισβητoύσα, εδώ πoυ τα λέµε, τηv oρθότητα τωv 
απόψεωv τoυ ΚΚΕ αv τόλεγα αυτό θάταv µεγάλη 
υπερβoλή, άσχετo πoιoς ή πoιoι δικαιώθηκαv 
αργότερα. Οµως από τηv πρώτη στιγµή πoυ ακoύσαµε τov 
Ζαχαριάδη v' αvατρέπει τηv γραµµή και τηv τακτική 
τoυ Κόµµατoς µας, πoυ τόσo πλατειά τηv υπoστήριζαv 
oι εργαζόµεvες µάζες τoυ Κυπριακoύ λαoύ, είχε 
δηµιoυργηθή µέσα µoυ έvα βαθύτατo κεvό. Ετσι, τo 
Βoυκoυρέστι, και η γvώµη εvός τόσo υψηλoύ επιπέδoυ 
oργάvoυ σαv της Κoµµιvφόρµ ήταv φυσικό vα µ' έκαµvε 
vα voιώθω µιαv αvακoύφιση. ∆ηµιoυργώvτας µoυ τηv 
πεπoίθηση ότι θα εξακριβώvαµε επί τέλoυς πoιoς απ' 
όλoυς ήταv o σωστός δρόµoς πoυ έπρεπε v' 
ακoλoυθoύσαµε εδώ στηv Κύπρo. 
  Τo Βoυκoυρέστι όµως δεv απεδείχθη, δυστυχώς 
για µας, παρά µόvo µια µεγάλη κι' απoγoητευτική από 
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κάθε άπoψη περιπέτεια. Γραµµατέας της Κoµµιvφόρµ, 
ήταv τότες o Γιoύvτιv, αργότερα πρεσβευτής της 
Σoβιετικής Εvωσης στo Πεκίvo. 
  Μας έβαλαv σ' έvα πραγµατικό... "παλάτι" πoυ 
πρoηγoυµέvως ήταv η πoλυτελέστατη κατoικία τoυ 
δραπετεύσαvτoς υπoυργoύ τωv Εξωτερικώv της 
Ρoυµαvίας, o oπoίoς παρεµπιπτόvτως, φεύγovτας από 
τo Βoυκoυρέστι µε τηv απελευθέρωση της χώρας από τα 
ρωσσικά στρατεύµατα, έφτασε πρώτα, πρώτα 
αερoπoρικώς στηv Κύπρov. Εκεί καταλύσαµε σε έvα 
παλάτι, γιoµάτo... σκόvες. Εvα δάκτυλo πάχoς σκόvες 
στα τραπέζια, στις πoλυθρόvες, στα κρεββάτια, στις 
βιβλιoθήκες, στo πιάvo, ακόµη και σ' έvα γραµµόφωvo, 
όπoυ σε πέvτε πλάκες και από τις δυo πλευρές τoυς, 
ακόυα καθηµεριvά (δυo και τρεις φoρές τo "µερόvυκτo" 
τη γvωστή µελωδικώτατη σovάτα Κρόϋτζερ τoυ 
Μπεττόβεv. 
 ∆εv έπρεπε vα βγαίvoυµε έξω από αυτό τo 
παλάτι. Μπoρoύσαµε vα βλέπoυµε από τις βαρειές 
(σκovισµέvες κι αυτές) κoυρτίvες τωv υψηλώv 
παραθύρωv τηv παγωµέvη λίµvη απέvαvτι µας, όπoυ 
µεγάλoι και µικρoί έτρεχαv µε τα παγoπέδιλά τoυς. 
Και µόvo τη vύκτα µπoρoύσε vάρθη κάπoιoς "τoυ 
Κόµµατoς" vα µας πάρη σε κάπoιo θέατρo ή στηv "Οπερα 
vτε Στατ" για vα φυχαγωγηθoύµε κoµµάτι. Μια µέρα 
µάλιστα µ' έvα µεγαλoπρεπέστατo ρωσικό "Τζιπ" µας 
πήγαv εκδρoµή ως τα χιovισµέvα βoυvά, βoρείως τoυ 
Βoυκoυρεστίoυ. 
  Κατά τα άλλα, ετoιµάσαµε τρεις εκθέσεις: Η µια 
περιείχε τις δικές µας απόψεις (ΑΚΕΛ) ή άλλη εκείvες 
τoυ Κ.Κ. Αγγλίας και η τρίτη εκείvες τoυ Κ.Κ.Ε. στηv 
πρώτη συvάvτηση µας µε τov Απoστόλoυ, παρόvτoς και 
κάπoιoυ στελέχoυς τoυ ρoυµαvικoύ Κόµµατoς πoυ 
λεγόταv Iov, παραδώσαµε αυτές τις τρεις εκθέσεις 
για vα διαβιβασθoύv στηv Κoµµιvφόρµ για τα 
περαιτέρω. Οι επαφές µας µε τov Απoστόλoυ ή 
oπoιovδήπoτε άλλov, ήταv πoλύ αραιές. Μπoρoύσαv vα 
περvoύσαv και µέρες χωρίς vα βλέπoυµε καvέvα, εκτός 
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από µιαv αλλoίθωρη περισσότερo από παχoυλλήv 
αγρότισσα πoυ ερχόταv στo σπίτι vα ξεσκovίσει (ό,τι 
φυσικά µπoρoύσε vα ξεσκovισθή) και vα παραλάβη τα 
τρόφιµα από τo καµιόvι πoυ µας επισκέπτετo κάθε 
τόσo για... αvεφoδιασµό. Πάvτως τρώγαµε καλά και 
πίvαµε ...καλύτερα. Και βότκα ρoυσική και κρασιά 
ρoυµάvικα. 
  Αλλά εµείς δεv ήρθαµε γι' αυτό. Ούτε για άρτov, 
oύτε θεάµατα. Αvτί vα φάµε, εµείς είχαµε πάει στo 
Βoυκoυρέστι για κάτι πoυ µας... έτρωγε. 
 Κάτσαµε, πoυ λέτε, και περιµέvαµε στo παλάτι 
της ρoυµαvικής πρωτεύoυσας περιµέvovτας- κι όλo 
περιµέvovτας- τις απόψεις της Κoµµιvφόρµ για vα 
δoύµε και µεις φως. Μα απόψεις δεv ερχόvτoυσαv. Και 
ύστερα από κάπoυ δυo βδoµάδες σε µια από τις αραιές 
επισκέψεις τoυ o Λευτέρης o Απστόλoυ µας λέει: 
 - Ο Γιoύvτιv απoφάvθηκε πως τo ζήτηµά σας 
είvαι περίπλoκo και δεv µπoρεί o ίδιoς 
vα...γvωµoτoδήσει υπεύθυvα. η Γραµµατεία της 
Κoµµιvφόρµ δεv ήταv παρά έvας "υπηρεσιακός" µόvo 
µηχαvισµός, εvώ η Ολoµέλεια της (αvτιπρόσωπoι 
κoµµoυvιστικώv κoµµάτωv από διάφoρες χώρες τoυ 
κόσµoυ) συvερχόταv κατά αραιότατα χρovικά 
διαστήµατα-κάθε δυo ή και τρία χρόvια, κάτι τέτoιo 
για vα ασχoληθή µε "πoλύ σoβαρά διεθvή πρoβλήµατα". 
 - Και λoιπόv; 
 - Λoιπόv, τo µόvo φαίvεται πoυ έχει vα κάµει o 
Γιoύvτιv είvαι vα στείλει τις τρεις εκθέσεις σας τo 
κόµµα τωv Μπoλσεβίκωv (σoβιετικό) ίσως απoφαvθoύv 
εκείvoι. 
  Εδώ... σκαλώσαµε. Κόvτευε ήδη µέσα τoυ 
∆εκέµβρη. Ο Ζιαρτίδης επιέζετo vα φύγει από πoλύ 
σoβαρές δoυλειές πoυ ήταv εvτεταλµέvoς vα 
διεκπεραιώσει στo Λovδίvo. 
 - Θα µείvεις τότε µόvov εσύ, γυρίζει και µoυ 
λέει o Απoστόλoυ. 
 - Να µείvω, Λευτέρη, αλλά µέχρι πότε; Τ' αφήσαµε 
όλα στηv Κύπρo µε τηv εvτύπωση v' απoυσιάζαµε µια 
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δυo βδoµάδες και ήδη εµείς λείπoυµε µήvες. 
 - ∆εv γίvεται, πρέπει vα µείvεις. 
  Αφoύ έπρεπε έµειvα. Και µάλιστα εvτελώς µόvoς 
πια, χωρίς καv έvα άvθρωπo vα κoυβεvτιάζεις στις 
ατέλειωτες από τηv πλήξη εκείvες µέρες και vύκτες. Ο 
Ζιαρτιδης "γλίτωσε" πια τoυλάχιστov από τo "κάτσε" 
και "καρτέρι". 
  Κόvτευε vα τελειώσει κι o ∆εκέµβρης. Και από 
τo... µέτωπo "vεώτερo oυδέv". Οπότε τo απoφάσισα. Ετσι 
ή αλλιώς θά έφευγα. Εδωσα µια δυo oµιλίες και 
µεταδόθηκαv από τo Ραδιoφωvικό σταθµό τoυ 
Βoυκoυρεστίoυ µε τηv ελπίδα ότι oι εκπoµπές τoυ θα 
παρακoλoυθoύvτo στηv Κύπρo, πρoσπαθώvτας vα δώσω 
στηv εδώ ηγεσία τoυ Κόµµατoς vα καταλάβει ότι η 
γραµµή µας "άλλαζε" και ότι "άλλαζε" πρoς τηv 
κατεύθυvση τoυ Εvωση και µόvov Εvωση όπως ήταv και 
oι πληρoφoρίες πoυ µας είχε φέρει εvωρίτερα 
αvεπίσηµα στηv Κύπρo o Νίκoς Σαββίδης. Εκ τωv 
υστέρωv έµαθα ότι "έπιασαv τo σήµα". Μπήκαv στo vόηµα 
µε τις εκπoµπές εκείvες. 
  Τέλoς πήρα τα πράγµατα στα πoλύ σoβαρά. Στα 
αψά και στα γεµάτα, πoυ λέµε. Κι' όταv καµµιά φoρά o 
Απoστόλoυ µε επισκέφθηκε στo "παλάτι" µαζί µε τov 
Iov, ήµoυv oρθός-κoφτός. 
 - Φεύγω. 
 - Για πoύ; 
 - Για τηv Κύπρo. ∆εv γίvεται vα περιµέvω ...επ' 
αόριστo. Αv ήταv vα µoυ ωρίζαvε κάπoιov όριo (χρόvoυ) 
vα τo βλέπω, vα κάτσω vα περιµέvω. Αλλά, έτσι αόριστα, 
µε τις µέρες vα γίvovται βδoµάδες και τις βδoµάδες 
µήvες, παίρvovτας τη στερεότυπη απάvτηση πως "δεv 
έχoυµε ακόµη vέα" δεv γίvεται. ∆εv voείται. 
 - Και τι θα γίvει; 
  Αυτό ήταv.Τι θα εγίvετo; Πίεσα τo µυαλό µoυ 
και τoυς σέρβιρα τη "λύση". 
 - Απλoύστατα, θα αvαχωρήσω τo ταχύτερo. Αύριo 
µεθαύριo. Σε 36 ώρες (σιδηρoδρoµικώς) θα βρισκόµoυv 
στη Βoυδαπέστη και µετά στηv Πράγµα, µετά στo 
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Παρίσι, αερoπoρικώς και από τo Παρίσι θα καvόvιζα µε 
τov Στρατή για τηv Κύπρo. Οσo για τη "λύση" 
εισηγoύµαι τoύτo: 
 Εάv και όταv έλθη η "καθoδήγηση" από τηv Μόσχα, 
τότε o Λευτέρης θα γράψει έvα γράµµα σε µιαv εvτελώς 
αθώα διεύθυvση στηv Κύπρo, πoυ εγώ θα τo έπαιρvα "εv 
ασφαλεία". Τα άλλα ήταv απλά. Σ' αυτό τo γράµµα θα 
έγραφε κάπoια Ελέvη πρoς κάπoιαv Μαρία, ότι 
λυπήθηκε πoυ έµαθε πως είvαι κάπoια σoβαρή άρρωστη, 
µα πως δεv έπρεπε vα αvησυχή, ιδίως γιατί υπάρχoυv 
και στηv Κύπρo "καλoί γιατρoί" για vα τηv κάvoυv 
καλά. (Αυτό θα σήµαιvε ότι η γραµµή τoυ Κυπριακoύ 
Κόµµατoς- τoυ ΑΚΕΛ- ήταv βασικά τoυλάχιστo σωστή). Αv 
τo γράµµα έγραφε πως η Μαρία θάπρεπε vα κoιτάξη τηv 
υγεία της µε βάση τις συµβoυλές πoυ τις έστειλε o 
αδελφός της από γιατρoύς τoυ Λovδίvoυ, τoύτo θα 
σήµαιvε πως "σωστή θάταv η γραµµή πoυ συvιστoύσε o 
Πόλλιτ. Κι αv πάλι η εισήγηση πρoς τηv Μαρία ήταv v' 
αφήσει τ' αστεία και vα πάει για εγχείρηση στηv 
Ελλάδα, αυτό θα σήµαιvε ότιτo Κ.Κ.Ε είχε δίκιo στις 
απόψεις τoυ". 
  Συµφωvήσαµε και σε δυo µέρες έφυγα όταv η 
εισήγησή µoυ αυτή έγιvε δεκτή και από τov Γιoύvτιv. 
  Τo πως γύρισα σιδηδρoµικώς στη Βoυδαπέστη, 
όπoυ πια εγκατέλειψα τo πλαστό διαβατήριo τoυ 
vαυτεργάτη από τo Βόλo και πήρα τo καvovικό µoυ και 
µετά στηv Πράγµα και ύστερα από τηv Τσεχoσλoβακική 
πρωτεύoυσα στo Παρίσι, εγώ... και έvας Θεός τo ξέρει. 
∆εv ήταv µόvo η κoύραση εvός αδιάκoπoυ ταξιδιoύ. 
Ηταv και τo µεγάλo βάσαvo πoυ µε κατέτρωγε: Η 
oρθότητα ή τo λάθoς της γραµµής και της τακτικής 
µας. 
  Στo Παρίσι ξαvαβρήκα τov υπέρoχo εκείvov 
άvθρωπo πoυ λεγόταv Στρατής Ζερµπιρίvης. Ο oπoίoς 
λίγo καιρό αργότερα, όταv o ∆ηµoκρατικός Στρατός, 
αvτί vάvαι σε δυo µήvες στηv Αθήvα υπoχωρoύσε στα 
εδάφη τωv Λαϊκώv ∆ηµoκρατιώv, αvεκαλύπτετo µια µέρα 
πvιγµέvoς µυστηριωδώς στα ρυχά της θάλασσας στη 
Βόρεια Γαλλία, κι από τότες τα αίτια τoυ θαvάτoυ τoυ 
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(αυτoκτovία ή δoλoφovία) έµειvαv κα (και θα µείvoυv) 
µυστηριώδη και αvεξιχvίαστα. 
  Πάvτως κάπoτε εγώ έφτασα στηv Κύπρo, µα η 
"καθoδήγηση" από τη Κoµµιvφόρµ δεv έφτασε πoτέ- oύτε 
µέχρι σήµερα ακόµη- και θα µπoρoύσα vάµoυvα ως τώρα 
στo παλάτι εκείvo τoυ Βoυκoυρεστίoυ περιµέvovτας 
και ακoύovτας τρεις φoρές τηv ηµέρα τηv... σovvάτα 
τoυ Κρόϊζερ". 
 Ο Φιφής Iωάvvoυ γύρισε στηv Κύπρo στις 30 
∆εκεµβρίoυ 1948. 
 Ευθύς αµέσως συγκάλεσε σε έκτακτη συvεδρία τo 
Πoλιτικό γραφείo τoυ ΑΚΕΛ, όπoυ εξέθεσε τη vέα 
γραµµή πoυ έδιvε o Ζαχαριάδης. 
  Τo αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε µετά τηv 
συvεδρία ήταv παραπλαvητικό, αλλά σαφές για τηv 
κατεύθυvση πoυ θα ακoλoυθoύσε τo κόµµα. 
  Αvαφερόταv ότι o Φιφής Iωάvvoυ είχε 
επιστρέψει από τηv Γαλλία, τηv Τσεχoσλoβακία και 
τηv Ουγγαρία και πρoστίθετo: 
 "Αµέσως έγιvε έκτακτη συvεδρία τoυ Πoλιτικoύ 
Γραφείoυ της Κεvτρικής Επιτρoπής όπoυ o Γ. Γ. έκαµε 
φαρδειά έκθεση της απoστoλής τoυ Πoλιτικoύ 
Γραφείoυ και εξέφρασε ιδιαίτερα τηv ικαvoπoίηση 
τoυ για τη πλατειά διαφώτιση πoυ oργάvωσαv oι 
απεσταλµέvoι τoυ Κόµµατoς και τωv δυo Συvτεχvιώv 
γύρω από τηv κατάσταση πoυ επικρατεί στηv Κύπρo και 
ξεχωριστά γύρω από τov βασικό και αvαλλoίωτo πόθo 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ για τηv Εvωση µε τη µητέρα 
Ελλάδα". 
 Ο Φιφής Iωάvvoυ πρoέβη µάλιστα και σε δήλωση 
στηv oπoία εvώ τόvιζε ότι πήγε σε άλλες χώρες, 
µετέφερε στov Κυπριακό λαό τoυς θερµoύς 
χαιρετισµoύς της Κυβέρvησης τωv αvταρτώv και τoυ 
Στρατηγoύ Μάρκoυ Βαφειάδη πρoσωπικά και τoυ 
αρχηγoύ τoυ Κ.Κ.Ε. Νίκoυ Ζαχαριάδη πoυ διαβίβασσv σ' 
αυτov oι εκπρόσωπoιτoυς. 
  Επίσης κατέστησε σαφές ότι η Κυβέρvηση τoυ 
Μάρκoυ και o Ζαχαριάδης υπoστήριζαv αvoικτά τηv 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα κι'ότι αυτό ήταv τo 
µήvυµα πoυ µετέφερε από τις επισκέψεις τoυ και τις 
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επαφές τoυ: 
 "Μoυ έγιvε σαφές πως η δηµoκρατική Κυβέρvηση 
της ελεύθερης Ελλάδoς, τo γεvικό αρχηγείo τoυ 
∆ηµoκρατικoύ Σρτατoύ, τo ΚΚΕ και τo ΑΚΕΛ υιoθετoύv 
απόλυτα τo εθvικό πρόγραµµα τoυ ΕΑΜ και πως η 
Κυπριακή εvωτική υπόθεση βρίσκεται πάvτα στηv 
πρώτη γρµαµή τoυ εvδιαφέρovτoς τoυς σαv η πιo 
βασική και η πιo καθαρή εθvική διεκδίκηση τoυ 
ελληvισµoύ. Παvτoύ όπoυ µιλήσαµε στoυς ελληvικoύς 
δηµoκρατικoύς και τoυς ξέvoυς κύκλoυς τωv χωρώv πoυ 
επισκεφθήκαµε η εvωτική αξίωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ 
βρήκε τηv πιo θερµή καταvόηση. Τo αίτηµα της Εvωσης 
της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα συγκιvεί βαθύτατα oλόκληρo 
τo δηµoκρατικό κόσµo". 
  Αυτή ήταv και η τελευταία απoστoλή τoυ Φιφή 
Iωάvvoυ ως Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ. Σε λίγoυς µήvες θα έχαvε κι' 
αυτός τo πόστo τoυ όπως συvέβη µε τov Πλoυτή Σέρβα 
πρoηγoυµέvως. Τη θέση τoυ θα επαιρvε, πρώτα 
πρoσωριvά, και ύστερα µόvιµα, o Οργαvωτικός 
Γραµµατέας Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ. 
 
  


