
ΉΜΗΘΗΚΑΝ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας os μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με δώδεκα από τουςδεκατέσσερειςηγέτες του κόμματος και 
του Λαϊκού Κινήματος που τιμήθηκαν από την Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για τις πολύχρονες υπηρεσίες τους. Ανάμεσα τους ο Πρόεδρος της ΠΕΟ 

Ανδρέας Ζιαρτίδης και ο βετεράνος συνδικαλιστής πρώην Κ.Ο.Γ. της ΠΕΟ Παντελής Βαρνάβα n η

Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: Να διασφαλισθεί η ενότητα
στις γραμμές του κόμματος και του Λ. Κινήματος
Σε σεμνή τελετή την περ. Πα

ρασκευή, 20 Οκτωβρίου στην 
Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
τιμήθηκαν ηγετικά στελέχη του 
Κόμματος που είναι, ή διετέλε- 
σαν για χρόνια μέλη της Κ.Ε., για 
τους αγώνες τους, την πολύχρο
νη και πολύπμη προσφορά τους 
στο κυπριακό λαό γενικότερα 
Μ*·Α nAirmun πηασΑώνΠ- 

μήτρης Χριστόφιας απένειμε τι
μητική πλάκα στους συντρόφους 
Ανδρέα Φάντη, Γιώργο Χριστο- 
δουλίδη, Μιχάλη Πουμπουρή, 
Ανδρέα Ζιαρτίδη, Χρίστο Κουρ- 
τελλάρη, Κυριάκο Χρίστου, Αν
δρέα Μιχαηλίδη, Γιάννη Κα- 
τσουρίδη, Χαμπή Μιχαηλίδη, 
Γιώργο Σαββίδη, Παντελή Βαρ
νάβα και Στέλιο Ιακωβίδη. Τιμή- 

κλης και Αχιλλέας Αχιλλέως, 
που για λόγους υγείας δεν πα- 
ρευρίσκονταν στην τελετή.

Στην προσφώνηση του ο Δ. Χρι- 
στόφιας τόνισε ανάμεσα σ’ άλλα 
ότι, προβληματιζόμενοι για το ρό
λο του κόμματος και του κινήματος 
μας στις σύγχρονες συνθήκες και 
για το πιο θάναι το πρόσωπο μας 
για το αύριο, πρέπει να διδασκό- 

αυτού του κόμματος και του μαζι
κού λαϊκού κινήματος.

Είναι, είπε, μια ιστορία αγώνων 
και θυσιών επικεφαλής της εργατι
κής τάξης και των εργαζομένων 
αυτού του τόπου. Είναι μια ιστορία 
που ενέπνευσε σε αγώνες εθνικοα- 
πελευθερωτικούς, οικονομικούς 
και κοινωνικούς με το όραμα του
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Να κρατήσουμε δυνατό καν’4 
ενωμένο το κόμμα και το Λ. Κίνημα

ΑΠΟ 1η ΣΕΛΙΔΑ 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού 
της κοινωνίας.

Τιμώντας τους συντρόφους που 
βρίσκονται στη ζωή, συνέχισε ο Δ. 
Χριστόφιας, τιμούμε πραγματικά 
τους αφανείς ήρωες του Λαϊκού- 
Κινήματος, τους εργάτες, τους 
αγρότες και τους μεσαίους που κά
τω από τα λάβαρα του κόμματος 
μας πρόσφεραν ανεκτίμητες θυσίες 
για να γραφτεί η ένδοξη ιστορία 
του κόμματος και του Λαϊκού μας 
κινήματος.

Και υπογράμμισε:
«Τιμούμε λαϊκούς αγωνιστές που 

πάλεψαν και πέτυχαν να είμαστε 
σήμερα αυτοί που είμαστε και να 
μπορούμε στηριζόμενοι στην ταυ
τότητα μας να αναζητούμε ένα 
καινούργιο πρόσωπο, καθοδηγού
μενοι πάντα από τις αθάνατες αρ
χές του μαρξισμού-λενινισμού και 
του προλεταριακού διεθνισμού».

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ 
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Τόνισε περαιτέρω όπ εμείς οι 
νεώτεροι πρέπει να έχουμε σαν 
παρακαταθήκη ένα δίδαγμα που 
βγαίνει από την όλη ιστορία του 
κινήματος μας, το δίδαγμα της 
ενότητας αυτού του κόμματος 
και του κινήματος, της ενότητας 
στις γραμμές του.

«Και θέλω να τονίσω, ότι ο 
ακρογωνιαίος λίθος, η πεμπτουσία 
των επιτυχιών αυτού του κόμματος 
ήταν η ενότητα στις γραμμές του. 
Αυτή η πεμπτουσία πρέπει να δια- 
σφαλισθεί, να παραμείνει ζωντανή. 
Μέσα από αντιπαράθεση απόψεων 
και γνωμών, μέσα από ένα δημο-

Δυο στιγμιότυπα από την τελετή των αποκαλυπτηρίων τηςπροτομής Παπαϊωάννου, που φιλοτεχνήθηκε 
από τον γλύπτη Λεωνίδα Σπανό, στην αυλή του σπιτιού του εκλιπόντα ηγέτη του ΑΚΕΛ

Με αυτό το μήνυμα και τούτη την μέσα' από τις γραμμές της καθοδή- των 70 χρόνων τους σαν εκτίμηση

ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων της 
προτομής του τον Εζεκία Παπαϊ
ωάννου, του ηγέτη της εργατικής 
τάξης και του ΑΚΕΛ που για 40 και 
πλέον χρόνια αγωνίστηκε για τα 
δίκαια των εργαζομένων.

Η προτομή του Ε. Παπαϊωάννου 
που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύ
πτη Λεωνίδα Σπανό, βρίσκεται 
στην αυλή του σπιτιού του εκλει- 
πόντα ηγέτη στη Λευκωσία.

Τελώντας τα αποκαλύπτήρια 
της προτομής ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Δ. 
Χριστόφιας τόνισε ανάμεσα σ’ 
άλλα ότι η προτομή του Ε. Παπαϊ- 
ωάννου θα λειτουργεί σαν μια υπό
μνηση για την τωρινή αλλά και τις 
κατοπινές γενιές, του έργου και 
των αγώνων του.

»Το δικό μας καθήκον, είπε ο Δ. 
Χριστόφιας, αγαπητοί φίλοι δεν 
εξαντλείται μ’ αυτή τη τελετή τιμής 
και μνήμης. Έχουμε καθήκον να 
μεταλαμπαδεύουμε στις νέες γενι
ές των αγωνιστών της λευτεριάς 
και του σοσιαλισμού την ιδεολογία 
του κινήματος μας εμπλουτισμένη 
με το καινούργιο που αποτελεί αν
τανάκλαση και θεωρητική γενί
κευση της σύνχρονης ζωής, του 
παρόντος αλλά και του μέλλοντος.

Σ’ αυτή τη προσπάθεια το παρελ
θόν και προπάντως εκείνο το κομ
μάτι του που εκφράζει η ιστορία 
του Κόμματος και του Λαϊκού Κινή
ματος, πρέπει να λειτουργεί σαν δά
σκαλος μεδυο έννοιες. Πρωτ’ από- 
λα με την έννοια ότι είμαστε συνε
χιστές μιας ένδοξης ιστορίας αγώ
νων και θυσιών για τον εργαζόμε
νο, για τον εργάτη του χεριού και 
του μυαλού με μια λέξη για την 
εθνική λεητΡΑΐή την umvnnnv-ή ττλΑ.

θών και παραλείψεων που περικλύ- 
ει μέσα της. θεωρούμε όπ το καθή- 
κον της αυτοκριτικής ανάλυσης με 
στόχο την αποφυγή πιθανών λα- 
θών και παραλείψεων που διαπρά- 
χθηκαν έχει τεράστια, πρακπκή 
σημασία. Χωρίς να γινόμαστε από 
καθέδρας κριτές και επικριτές του 
παρελθόντος, έχουμε καθήκον να 
διδαχτούμε και από μη θεπκές 
πλευρές του γιατί αν δεν το κάμου
με είναι μοιραίο να τις επαναλά- __  
βουμε.
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αυτό τον χώρο με την ευκαιρία της ipjr 
αποκάλυψης της προτομής του . 
Εζεκία Παπαϊωάννου γιατί αυτός ο ™ 
σύντροφος συγκεντρώνει στην " 
πολυκύμαντη γιομάτη αυταπάρ- 
νη ση δράση του το μεγαλύτερο και >3Χ 
το πιο σημανπκό και πλούσιο κομ- ' 
μάπ του παρελθόντος μας. Ο Πα- jy 
παϊωάννου ήταν ο πρώτος ανάμε- HD 
σα σε μια πλειάδα από ηγέτες του 
Κόμματος και του Λαϊκού Κινήμα
τος που με την πολύχρονη δράση Η 
και τις θυσίες τους επικεφαλής των 
εργαζομένων έγραψαν τις πιο έν
δοξες σελίδες της ιστορίας του 7 
Κόμματος και του Λαϊκού Κινήμα- 0 
τος. Είπαμε πως ήταν ο πρώτος 
ανάμεσα στους ηγέτες, γιατί δεν 
ήταν ο μόνος. Δεν δεχόταν ο ίδιος 
να εμφανίζεται και να υμνείται σαν 
ο ηγέτης. ’ Ηταν σεμνός και συλ
λογικός σε βαθμό που απαιτούσε 
να διακηρύσσεται και να φαίνεται η 
συλλογική ηγεσία του Κινήματος.

Έκφραση αυτής της αλήθειας, 
αναγνώριση της συλλογικής προ- 
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των επιτυχιών αυτού του κόμματος 
ήταν η ενότητα στις γραμμές του. 
Αυτή η πεμπτουσία πρέπει να δια- 
σφαλισθεί, να παραμείνει ζωντανή. 
Μέσα από αντιπαράθεση απόψεων 
και γνωμών, μέσα από ένα δημο
κρατικό διάλογο, μέσα από τον 
αλληλοσεβασμό του ενός συντρό
φου προς τον άλλο, αλλά προπάν
των μέσα από το σεβασμό όλων 
μας προς αυτό το Κόμμα και το 
Λαϊκό Κίνημα, το σεβασμό προς 

1 την εργατική τάξη αυτού του τό
που, προς τους εργαζόμενους αυ
τού του τόπου. Σε τελευταία ανά
λυση, το σεβασμό προς τον ίδιο τον 
εαυτό μας. Γιατί είμαστε στρατιώ
τες ακριβώς αυτού του κόμματος 
και του Κινήματος».

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

«Είπα ότι πρέπει να διδαχτούμε 
εμείς οι νεώτεροι. 'Εχω την εντύ
πωση ότι ισχύει αυτό και για τους 
παλαιότερους. Και ήθελα να το 
υπογραμμίσω όσο γίνεται πιο εμ- 
φανπκά ακριβώς για τους παλαιό
τερους. Τούτο το μεγάλο οικοδό
μημα είναι δημιούργημα σας. Είναι 
δικό σας. Έχετε υποχρέωση να 
συμβάλετε ως την τελευταία ρανί
δα του αίματος σας, ως την τελευ
ταία πνοή της ζωής σας να διατη
ρηθεί ρωμαλέο, δυναμικό, αποτε
λεσματικό, μια σύγχρονη πραγμα
τική πρωτοπορία αυτού του λαού, 
των εργαζομένων για να μας οδη
γήσει στη λευτεριά αυτού του τό
που, στην ειρήνη και στο σοσιαλι
σμό.

Δυο στιγμιότυπα από την τελετή των αποκαλυπτηρίων τηςπροτομής Παπαϊωάννου, που φιλοτεχνήθηκε 
από τον γλύπτη Λεωνίδα Σπανό, στην αυλή του σπιτιού του εκλιπόντα ηγέτη του ΑΚΕΛ

Με αυτό το μήνυμα και τούτη την 
έκκληση που είμαι σίγουρος, εκ
φράζει τα αισθήματα ολόκληρου 
του κομματικού συνόλου, των 
οπαδώντηςΑριστεράςσ’ αυτότον 
τόπο, και με τις θερμές, θερμότατες 
πραγματικά ευχαριστίες μας για 
όσα έχετε προσφέρει, για πς ανε
κτίμητες υπηρεσίες που έχετε 
όλοι σας προσφέρει, μαζί με τη 
διαβεβαίωση ότι εμείς οι νεώτε- 
ροι θα αγωνιστούμε όχι με λιγό- 
τερη θέρμη, όχι με λιγότερο φα
νατισμό από εσάς γι’ αυτό το

μέσα' από πς γραμμές της καθοδή
γησης του κόμματος. Νομίζω ότι 
σωστά το Πολιτικό Γραφείο έχει 
αποφασίσει ακριβώς να περιλάβει 
και το σ. Χαμπή στον κατάλογο 
των συντρόφων που σήμερα τιμού
με. Με αυτά τα λίγα λόγια, αγαπη
τοί σύντροφοι, θα παρακαλούσα 
τους συντρόφους να πάρουν την 
τιμητική πλάκα που έχει ετοιμάσει 
το Π.Γ. της Κ.Ε. με την ευκαιρία

των 70 χρόνων τους σαν εκτίμηση 
των μακρόχρονων υπηρεσιών 
τους».

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΤΟΜΗ? ΤΟΥ 

Ε. ΠΑΠΑ Ϊ ΩΑΝΝΟΥ

Την περασμένη Παρασκευή, 
επίσης, το ΑΚΕΛ και το /λαϊκό Κί
νημα τίμησε σε σεμνή τελετή με την

λα με την έννοια ότι είμαστε συνε-
χιστές μιας ένδοξης ιστορίας αγώ
νων και θυσιών για τον εργαζόμε
νο, για τον εργάτη του χεριού και 
του μυαλού με μια λέξη για την 
εθνική λευτεριά την κοινωνική πρό
οδο και τον σοσιαλισμό.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
ΘΕΩΡΗΣΗ

»Η δεύτερη έννοια της λειτουρ
γίας της ιστορίας μας έχει τον χα
ρακτήρα της αυτοκριτικής θεώρη
σης και της αποφυγής πιθανών λα-

κόμμα και γι'αυτό το κίνημα δε
χτείτε τα θερμά, τα θερμότερα μας 
συγχαρητήρια για τα 70χρονα σας. 
Μαζί δεχτείτε και ένα μικρό ανα
μνηστικό δώρο από μέρους ολό
κληρου του κόμματος, των μελών 
και των σποδών του. Οι σύντροφοι 
που σήμερα θα βραβευτούν έχουν 
ακουμπήσει ή περάσει τα 70 τους 
χρόνια. Εξαίρεση μόνο αποτελεί 
ένας σύντροφος που ήθελα να κά
μω ειδική αναφορά. Η Κεντρική 
Γραμματεία και το Πολιτικό Γρα
φείο έχουν αποφασίσει να περιλά- 
βουν σ’ αυτό τον κατάλογο το 
σύντροφο Χαμπή Μιχαηλίδη που 
δεν έχει κλείσει ακόμα τα 70 του 
χρόνια, όμως που δυστυχώς λόγοι 
πέραν από τις δυνάμεις του σ. 
Χαμπή και τις επιθυμίες όλων μας 
τον κρατούν μακριά από την έντο
νη δράση που ανάπτυσσε χρόνια 
ατέλειωτα επικεφαλής της ΕΚΑ και

λογικός σε βαθμό που απαιτούσε 
να διακηρύσσεται και να φαίνεται η 
συλλογική ηγεσία του Κινήματος.

Έκφραση αυτής της αλήθειας, 
αναγνώριση της συλλογικής προ
σφοράς και των ανεκτίμητων πολύ
χρονων υπηρεσιών αποτελεί η ση
μερινή βράβευση από την Κ.Ε. μιας 
σειράς ηγετικών στελεχών του 
Κόμματος και του Λαϊκού Κινήμα
τος, μελών της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για 
πολλά χρόνια.

Οι Ανδρέας Φάντης, Γιώργος 
Χριστοδουλίδης, Μιχάλης Πουμ
πουρής, Ανδρέας Ζιαρτίδης, Χρί
στος Κουρτελλάρης, Κυριάκος 
Χρίστου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Γι
άννης Κατσουρίδης, Χαμπής Μι
χαηλίδης, Γιώργος Σαββίδης, 
Παντελής Βαρνάβα, Γιάννης Σοφό- 
κλη, Στέλιος Ιακωβίδη ς και Αχιλλέ- 
ας Αχιλλέως, είναι μαζί με τον Πα
παϊωάννου, συστατικό αδιάσπα
στο του ΕΙΝΑΙ μας, της ιστορίας 
μας.

»Μέσα απ’ αυτές τις εκδηλώ
σεις, συνέχισε, τιμής και εκτίμησης 
απευθύνουμε στη νέα γενιά των 
Κομμουνιστών και γενικά των 
λαϊκών αγωνιστών το μήνυμα 
της ενότητας του Κόμματος και 
του Λαϊκού Κινήματος, της ενό
τητας που ήταν, είναι και θα πα- 
ραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος 
των επιτυχιών μας στο παρελ
θόν, το παρόν και το μέλλον».

ΘΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟ 

ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟ

«Αποκαλύπτοντας σήμερα την 
προτομή του Εζεκία Παπαϊωάννου, 
κατέληξε ο Δ. Χριστόφιας, μια 
μπορεί να είναι η υπόσχεση που δί
νουμε στη μνήμη του: Το Κόμμα 
για το οποίο αφιέρωσε τη ζωή του 
θα το κρατήσουμε δυνατό και ενω
μένο. Αρμονικά συνδυάζοντας τις 
παραδόσεις των αγώνων της εργα
τικής μας τάξης και του Κόμματος 
μας με πς ανάγκες για συνεχή βελ
τίωση και ανανέωση, θα καταστή
σουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο 
ικανό να διαδραματίσει αποφασι
στικό ρόλο στους αγώνες του λαού 
μας για λευτεριά, για την επανένω
ση της Κύπρου, για σοσιαλισμό».


