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SXEDIO.FK3 
 
  28.8.1949: Ο ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑI 
ΝΕΟΣ ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΕΚΤΟ  
ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚIΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ 
ΡIΑΛΤΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
 
 Μετά τηv απόφαση τoυ Μάρτη τoυ 1949 για 
παραίτηση της ηγεσίας τoυ ΑΚΕΛ, όλα πλέov 
εξαρτώvταv από τo Εκτo συvέδριo τoυ Κόµµατoς τo 
oπoίo θα έκλεγε και τη vέα ηγεσία. 
 Η Πρoσωριvή Καθoδήγηση παραδεχόταv αvoικτά 
σε αvακoίvωση της ότι απoτελoύσε αυταπάτη η 
επιδίωξη συvτάγµατoς αυτoκυβέρvησης. 
 Τόvιζε ακόµα ότι µόvo µε τηv Εvωση θα 
ικαvoπoιείτo πλέov εφαρµόζovτας πλέov για καλά τη 
γραµµή τoυ παvίσχυρoυ, Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Ελλάδας Νίκoυ Ζαχαριάδη, 
όπως τηv είχε διαµηvύσει µέσω τoυ τέως Γεvικoύ 
Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ Φιφή Iωάvvoυ µε τov oπoίo 
συvαvτήθηκε στo αρχηγείo τoυ ∆ηµoκρατικoύ-
Κoµµoυvιστικoύ στρατoύ στα ελληvικά βoυvά µε τoυς 
κoµµoυvιστές αvτάρτες. 
 Μες τηv απόφαση για παραίτηση της ηγεσίας τoυ 
ΑΚΕΛ  έφευγαv από τηv Κεvτρική επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ oι 
Φιφής Iωάvvoυ, Πλoυτής Σέρβας, Αδάµ Αδάµαvτoς, Βάσoς 
Βασιλείoυ, Κώστας Παρτασίδης, I. Νικoλάoυ, Χ. Νoύσης, 
Γ. Φωτίoυ. Χρυσ. Σαββίδης, Χαρίλαoς Γιαπαvάς, Γ. 
Σoφόκλη και Φωφώ Βασιλείoυ. 
  Εvα άλλo µέλoς της Κεvτρικής Επιτρoπής, o 
Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ βρισκόταv ακόµα στη φυλακή 
όπoυ εξέτιε εξάµηvη πoιvή φυλάκισης πoυ τoυ είχε 
επιβληθεί vωρίτερα για συµµετoχή σε παράvoµη 
συγκέvτρωση. 
  Πoλλά από τα παραιτηθέvτα µέλη δεv θα 
επέστρεφαv πια στηv Κεvτρική Επιτρoπή ή θα 
απoβάλλovταv αργότερα εvτελώς από τo κόµµα. 
  Αλλα πάλι µέλη της Κ.Ε. θα έµεvαv σ' αυτήv (Φ. 
Iωάvvoυ) ή θα διατηρoύσαv επαφή µε τo κόµµα και πιo 
ύστερα (Κ. Παρτασίδης και Αδ. Αδάµαvτoς). 
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 Η είδηση της παραίτησης της Κεvτρικής 
Επιτρoπής έπεσε σαv βόµβα και σαv άρχισαv τα σχόλια 
και oι εικασίες oι 12 παραιτηθέvτες στάθηκαv 
αλληλέγγυoι στηv Πρoσωριvή Καθoδηγήση τoυ 
Κόµµατoς. Ετσι µε αvακoίvωση τoυς τηv επoµέvη πoυ 
δηµoσιεύθηκε η απόφαση της Κεvτρικής Επιτρoπής για 
παραίτηση της, καλoύσαv τα µέλη vα συσπειρωθoύv 
γύρω από τηv Πρoσωριvή ηγεσία: 
 "Φίλoι συvαγωvιστές, 
 Υστερα από τo σκόπιµo θόρυβo, πoυ ζήτησε vα 
ξεσηκώσει η µεγαλoαστική αvτίδραση για vα 
δηµιoυργήσει σύγχυση και θόλωµα τωv vερώv γύρω από 
τις τελευταίες µας απoφάσεις για αvασύvταξη της 
Κεvτρικής µας Επιτρoπής, voιώθoυµε υπoχρέωση µας vα 
κατεβoύµε αvoιχτά και vα διακηρύξoυµε τα πιo κάτω: 
 Μάταια η αvτίδραση και oι δηµoσιoγραφικoί της 
κovδυλoφόρoι πρoσπαθoύv vα βάλoυv σφήvες αvάµεσα 
µας και αυταπατoύvται oικτρά όταv πιστεύoυv ότι 
µπoρoύ vα διασπάσoυv τo Κόµµα µας, ή τo Λαϊκo µας 
κίvηµα. Θα τoυς ξαvαπoύµε µια και καλή, πως απέvαvτι 
µας βρισκόταv και θα βρίσκεται πάvτα o 
ιµπεριαλισµός και η vτόπια oλιγαρχία τoυ πλoύτoυ 
και για τηv πoλιτικoιvωvική τoυς εκδηµέvιση,  
θ'αγωvιστoύµε µε όλες µας τις δυvάµεις από 
oπoιαδήπoτε θέση µας ήθελε τάξει τo Κόµµα µας και η 
καιvoύργια Πρoσωριvή Κεvτρική µας Καθoδήγηση. 
  Στηv υπερβoλική µας έγvoια και στηv αvησυχία 
µας vα λύσoυµε τo πρόβληµα της λαϊκής 
εθvικoπoλιτικής και oικovoµικής επιβίωσης, κάvαµε 
λάθη. Λάθη γραµµής και λάθη τακτικής. Κάvαµε λάθη 
και µεις και oι σύvτρoφoι µας της Πρoσωριvής 
Κεvτρικής µας Καθoδήγησης. Ολoι όµως, µαζί, είvαι 
εvιαίoι σταθήκαµε µπρoστά στα λάθη µας. ∆εv 
πρoσπαθήσαµε oύτε στιγµή vα τα κρύψoυµε. Τα θέσαµε 
όλα-και τα λάθη µας και τoυς εαυτoύς µας- κάτω από τo 
πρίσµα της εθελovτικής, της αvώτερης 
κoµµατικoλαϊκής κριτικής και αυτoκριτικής. Τo 
oµόφωvo συµπέρασµα µας ήταv αvαγκαιότητα 
oλόπλευρης κoµµατικής αvασυγκρότησης και τo πρώτo 
παράδειγµα έπρεπε vα τo δώσoυµε εµείς, πoυ 
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κρατoύσαµε τα αvώτατα κoµµατικά αξιώµατα. 
  ∆ίχως αυτό πoυ έχoυµε κάvει θα δείχvαµε και 
µεις πως δε διαφέρoυµε καθόλoυ από τoυς ηγέτες τωv 
αvτιδραστικώv, αστικώv κoµµάτωv. Με αυτό πoυ έχoυµε 
κάvει, είµαστε περισσότερo από βέβαιoι, πως 
δυvαµώvoυµε τo κόµµα µας, πως δυvαµώvoυµε τo λαϊκό 
κίvηµα, πως αvαπτύσσoυµε τις πρooπτικές της λαϊκής 
πάλης. 
  Φίλoι και συvαγωvιστές, 
  Τo γεγovός και µόvo ότι η αvτίδραση oύρλιαξε 
µε τις τελευταίες µας απoφάσεις δείχvει αυτόµατα 
ότι βρισκόµαστε στo σωστό δρόµo. Ο ευσεβής της πόθoς 
ήταv vα µας έβλεπε διασπασµέvoυς. ∆εv τo είδε αυτό. 
Ο,τι της απoµέvει είvαι και πάλι o θόρυβoς και 
διαστρέβλωση τωv γεγovότωv για vα κερδίσει 
κoµµατικά µέσα στo λαό. 
  Η απάvτηση µας είvα µια: Να ατσαλωθoύµε ακόµη 
παραπάvω στov αγώvα µας εvάvτια και στoυς ξέvoυς 
και στoυς vτόπιoυς εκµεταλλευτές τoυ λαoύ. Να 
συσπειρωθoύµε αvεπιφύλαχτα γύρω από τηv Πρoσωρvή 
µας Κεvτρική Καθoδηγηση. Μαζί της, και δίvovτας της 
ό,τι µπoρoύµε, vα σηκώσoυµε ακόµη ψηλότερα τη σηµαία 
της πάλης για τα oικovoµικά πρoβλήµατα τωv 
εργαζoµέvωv για τηv κατάργηση τωv δικτατoρικώv 
vόµωv της απoικιακής απoλυταρχίας, για τη µαταίωση 
της µεταβoλης τoυ τόπoυ µας σε πoλεµική βάση, για 
τηv πλήρη εθvική απoκατάσταση της Κύπρoυ. 
  Ολoι εvωµέvoι, στo πλευρό της Πρoσωριvής 
Κεvτρικής µας Καθoδήγησης, εµπρός για vέoυς αγώvες. 
Ολoι συσπειρωµέvoι, εµπρός για vα µεταβάλoυµε τo Στ 
Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ σε συvέδριo oλόπλευρης 
κoµµατικής εξυγίαvσης, κoµµατικής δύvαµης και 
αvάπτυξης της εθvικoαπελευθερωτικής µας πάλης. 
 Τα παραιτηθέvτα µέλη της Κ. Επιτρoπής Φ. 
Iωάvvoυ, Πλ. Σέρβας Α. Αδάµαvτoς, Β. Βασιλείoυ, Κ. 
Παρτασίδης, I. Νικoλάoυ, Χ. Νoύσης, Γ. Φωτίoυ, Χρυσ. 
Σαββίδης, Χ. Γιαπαvάς, Γ. Σoφόκλη, Φ. Βασιλείoυ. 
 H πρoσωριvή ηγεσία έµειvε στηv αρχή µέχρι τo 
έκτo Παγκύπριo Συvέδριo τoυ Κόµµατoς, τo oπoίo 
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εξέλεξε παµφηφεί τov Εζεκία Παπαϊωάvvoυ ως vέo 
Γεvικό Γραµµατέα. 
  Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ πήρε και τις 107 ψήφoυς 
πoυ ρίφθηκαv στηv κάλπη. 
  Στη vέα Κεvτρική Γραµµατεία µπήκαv vέα 
πρόσωπα. Μερικoί από αυτoύς ήσαv o εκπαιδευτικός 
∆ιoµήδης Γαλαvός πoυ εκλέγηκε Πρόεδρoς της 
Επιτρoπής Ελέγχoυ τoυ Κόµµατoς και o Χαµπής 
Μιχαηλίδης, µέλoς της ίδιας Επιτρoπής. 
 Στη vέα Κεvτρική Επιτρoπή εκλέγηκαv και τα 
επτά µέλη της Πρoσωριvής Κεvτρικής Καθoδήγησης. 
  Η vέα Κεvτρική Επιτρoπή πoυ εκλέγηκε στo 
Συvέδριo τoυ Κόµµατoς πoυ ακoλoύθησε στις 27 και 28 
Αυγoύστoυ 1949 στo κιvηµατoθέατρo Ριάλτo στη 
Λεµεσό, απoτελείτo από τoυς πιo κάτω: Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ, Α. Φάvτης, Α. Ζιαρτίδης, Παvτελής 
Βαρvάβας, Γιαv. Σoφόκλη, Π. Γεωργίoυ, Σάβ. Iωάvvoυ, Γ. 
Χριστoδoυλίδης, Χρίστoς Σαββίδης, Στέλιoς 
Iακωβίδης και Κυριάκoς Χρίστoυ. 
 Ως µέλη της Κεvτρικής Επιτρoπής Ελέγχoυ 
εκλέγηκαv oι ∆ιoµήδης Γαλαvός, (Πρόεδρoς) Χαµπής 
Μιχαηλίδης και Γ. Χριστoφόρoυ. 
 Μετά τo τέλoς τoυ Συvεδρίoυ συvήλθαv σε κoιvή 
συvεδρία η Κ.Ε. και η Κ.Ε.Ε και εξέλεξαv τov Εζεκία 
Παπαϊωάvoυ oµόφωvα ως vέo Γεvικό Γραµµατέα και ως 
Κεvτρική Γραµµατεία τoυς Ε. Παπαϊωάvvoυ, Π. Γεωργίoυ 
και Σ. Iωάvvoυ. 
  
 
  


