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’-Αγαπητέ Ζιαςτίδη,
Παρακάτω αντιγραφώ μια επιστολή τον Φάντη, που 

όπως θά δής σάς γράφει για’ ότΐζ ζητημα ενδιαφέρει σήμερα. Συμπληρω
ματικά όμως σάς γράφω κι’έγώ δυό λόγια. Πρώτα για το Συλλαλητήριο. 
'Ήμου^ ένας από τούς λίγους πού το είδε απ όλες του τις πλευρες γιατί 
-δεν χρειάζεται νά σού τό πω - μού ά^άθεοαν την φωτογράφισή του. Κι’άρ- 
\ ίζω άπό'τ’αυτοκίνητα. "Ηταν κάτι τό άφανταστο. ΦσντσΟου ενα Κομβ^ύ 
μήκους 3 ~ 4 μιλιών, πού ν'άποτελεί τα ι από κάθε λογίς αυτοκίνητα, μεγάλα 
μικρά, ακόμα καί τράκτορς καί κάρρα. στολισμέναζμέ σημαίες, λάβαρα και 
συνθήματα νά πρόχωμα αργά καί επιβλητικά’ πρός την Λευκωσία. Τέτοια 
Κ-ομβούς είχαμε κυρίως 4 άπό 1 γιά κάθε έπαρχία. Μεστούς μετρ ιωτε,ρους 
.υπολογισμούς είχαμε κάπου 150θ αυτοκίνητα, κι'ενα τραίνο γεμάτα άπό, 
\1500 καί πάνω πρόσωπα. Τριπλάσιος άςιθμός άπ’αύτούς μάταια κάνανζέφόδους 
γιά νά κατορθώσουν νά μπουν στό τραίνο., Φαντάσου ότι τό τραϊνο”κόλωσε" 
πέντε φορές ίσαμε νά φτάση στη ^ευκωσία . ήΧλλα ^χαρακτηριστικά τής προσέ
λευσης στό συλλαλητήριο, ήταν μεγάλες όμάδες άπό ποδηλατιστές καί πεζούς 
πού φτάσαν στην Λευκωσία άπό χωριά πού άπέχανε 10 καί 20 μίλια μακρυά.

'Ερχόμαστε τώρα στό Συλλσλητήρ ιο, ζ’Έμουν ένας άπό τούς 
"προνομιούχους” που κατόρθωσα, ν ’ανέβω στην ταρράοσα του αντικρινούς 
στην πλατεία κτηρίου. ’Έ ρέ καί ν’άβλεπες τότε. z Πάρε άπό την άρχή τής 
πλατείας στό’σπίτι τού βοδινού, μέχρι τά ταξί στην πλατεία μεταξά, κι’ 
άπό τήν είσοδο τού ανοίγματος/ υέχρι τις πολυκατοικίες τού Οΰζουνιάν, 
καθώς καί ολους τούς χώρους γεμάτους, κυριολεκτικά "τςισπίλι". Σκέφτου 
ότι γιά νσ"περάσω μιά απόσταση 25 μέτμων γιά νά πλησιάσω τήν εξέδρα 
έκαμα μέ κουντιές, κλωτσιές καί βρισιες^πανω άπό μισή ώρα. ’Επίσης στό 
χώςο κάτω άπό τό τηΟιό βρισκόντουσαν κάπου 10,000 άτομα. Τώςα ερχόμαστε 
στήν έ^φάνησί του. Δέν μπορω~νά σού περιγράφω τι σημαίες, λαβαρα καί 
συνθήματα μπορούσε νά δή κα-νείς.Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, είναι δύσκολι 
νά πώ. ’Όσο γιά ενθουσιασμό, άστα·ζ Ζητωκραυγές τραγούδια, συνθήματα, 
δοχούσαν διαρκώς τήν ατμόσφαιρα άπό 60 - 70 χιλιάδες στήθια. "Όσο γιά 
τίς όμιλίες, τό ήμαρτον είναι οτίγήταν πολύ μακρυές, καί περιστρέφουνταν 
πάνω σέ πρσμματα ειπωμένα. Αυτό τό Θεωρώ σάν τό μόνο ουσιαστικό μειονέ
κτημά μας.

Έ δςγάνωση τού συλλαλητηρίου ήταν άπό^τίς καλύτερες πού 
παρουσιάσαμε ίσαμε σήμερα. Σκέφου οτι στην ^τοποθέτηση όλων αυτών των ·; 
αυτοκινήτων δεν σημειώθηκε/ ούτε ένα έπε ισόδειο, άλλα ολα πήγαν αρμονικά 
στόν καθωρισμένο τους τοπο. Οί έπιτροπές μας τάξεως δούλεψαν άψογα. 
Βρήκαμε καί τρόπο νά κάμουμε τόν έρανο μας χωρίς^να μας πιάνει ό νόμος 
που όπως σού έγραψα στήν προηγούμενη μου έπιστολή έφαρμόστηκε, χειρότερ 
κι’ςάπ’ςότι φαινόταν στό νομοσχέδιο, (πιστεύω^νά πήρες την "Καξέττα" π®ύ ■ 
σού την έστειλα.). Λοιπόν τήν διέξοδο άπό τόν^Νόμο ποιος νομίζεις οτι, 
μας τήν έδωσε; "Οσο καί νά σκευτής δέν πιστεύω οτι θά τό φανταστής. 
Στρατηγός Μάςκος. Τυπώσαμε κάπου 20,000 φωτογραφίες του, καί τίς πουλού
σαμε αντί για ένσημα. Πρός τό παρόν δέν τέλειωσε τό τσνακκάρισμα γιά 
νά σού γςάψω καί τί ποσό είσπράξαμε. Σημείωσε ότι ή Κιούλα έσπασε τό 
Ρεκόρ στις εισπράξεις. Δέν πιστεύω^νά ε ιν 'άνάγκη νά σούνγράψχζκαί γιά 
τούς Κόκκους. Γινηκανε Κινέζοι άπό τήν κιτρινάδα. Δέν ξερω^τί θά γράψ ν 
στίςζέφημερ ιδες τους αύηιο, άλλα άν ήμουν στήν θέση τους θ’άπαιζα τόν 
πελλό καί δέ θ αγραφα τίποτε γιά νά μή γίνω ρεζίλι. , ίύ

Αυτά γιά τό συλλαλητήριο, πού σου τ’άγραψα ειδικά, για" 
ξέρω πώς θ’άθελες μια "Φέρστ-Χάμτ” περιγραφή. Βέβαια, γιά νά περιγράφω 
όλες τίς λεπτομέρειες, θέ θά μ’άρκούσανούτε δέκαζθελίδες σάν 
κι*αύτή, Τά υπόλοιπα, σού τά γράφει ό Φάντης,κι’έτσι δέντό θεωρώ σκόπ /( 
νά προχωρήσω παρακάτω.
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’/γαπητοί Σύντροφοι,
Πήραμε τό γράμμα σας ήμ.^21.10.48, στό όποιο μας πλη 

οοφορειτε για την Επαωη οσς με τον υπευθυνο τής Π.Σ.Ο.^ ότο ^Τμήμα 
Διεθνών σχεσεων καί είδαμε πώς άναταλλάξετε απόψεις πάνω σε* διά φορά 
ζητήματα.

’Αλήθεια, φένεται πώς ή διάσπαση τής Π.Σ.Ο. είναι αναπόφευκτη 
κάτω άπό τις Οημεςινές διεθνείς πολιτικές καταστάσε ις., Δεν έχουμε 
καμιά αμφιβολία πως Εσείς, όταν σάς δοθεί ευκαιρία οτό Συνέδριο, θά" 
πάτε, οάν Αντιπρόσωποι του Κινήματος μας, ^με την προοδευτική μερίδα 
τής Π.Σ.Ο, στιγματίζοντας τόν προδοτικό^ρόλο τής ήγεοίας διαφόρων 
Εθνικών Συντεχνιακών ΌςγσνιΟμών, ^καί τό,δτι έχουν δεθή πίσω άπό τό 
’Ιμπεριαλιστικό άρμα που σύρουν σήμερα οί Εΐάραβαλ^καί Μπέβφν μέ τους 
άθλιους υποτελείς συνεργάτες τους. Πάνω οτό σημείο που ζητάτε τήν γνώμη 
μας, (αν θά έπρεπε νά μείνετε οτό εξωτερικό περιμένοντας τό συνέδριο 
τής Π.Σ.Ο.), ΟΛΟΙ ουμφωνοΰν στά Εξής: ζα) ^Μόλις τελειώσετε τις δουλειές 
σας να πάτε στό Λονδίνο, όπου ό ίιφής νά ^μείνει μερικε'ς ημέρες γιά νά 
καταστρώσετε μαζί ενα σχέδιο δουλειάς κκκκκάκάκκχΗ καί να δήτε ^τήν 
Κυπριακή επιτροπή καί να στςαφε ι^ε^ά^έσως πίσω, (β) , Έσύ νά με ίνης στό 
Λονδίνο γιά καμία δεκαριά μερες,γιέ εκτέλεση του πλάνου ζ( Επαφή με βουλευ
τές, κλπ), κι’άν μετά τήν συμπλήρωση τής δουλειάς άπό σένα, μεσολαβεί 
πάνω άπό ένας μήνας ώς τήν ημέρα του συνεδρίου τής Π.Σ.Ο., τότε νά επι
στρέφεις κι’Εσύ. "Αν όμως ^με ΟολοβεΙ ένας^μήνσς, ^5 μέςες, τότε νά μείνεις 
και νά ρθής άμέσως μετά" τό συνέδριο. Νομίζω πως εξηγούμαστε.

Έδώ στήν Κύπρο έ'χουμε άρκετά νέα. Πρώτο τό Συλλαλητήριο τής 
31.10.48. 'Η επιτυχία του συλλαλητηρίου αυτού άπό άποψης προσέλευσης 
κόσμου ήταν άνευ προηγουμένου. Υπολογίζεται χωςίς καλιάν ύπερβολή οτι 
είγαμε περί τές 60 χιλιάδες κόσμο.^Στο συλλαλητήριο ^ίλησαν^οί Πλουτής, 
(Σαν κομματικός Εκπρόσωπος), Παπαπέτρου,Ίάκββος, καί Σωτηράκης. Είναι 
λυπηρό να παραδεχτούμε, ότι οί κύριες ομιλίες, - καί ίδιαυτερα εκείνη 
πού ένδιέφερε (Πλουτή), ήταν μια μάλλον προεκλογική δμιλία. Λυτή ήταν 
μιά αποτυχία τού συλλαλητηρίου.

Στίς 28 τού Όκτώβρη θεσπίστηκαν σέ Νόμο τά νομοσχέδια τά 
σχετικά μέ τά δημαρχεία καί τούς Εράνους. Διβςωτάται κανείς γιατί δημο- 
σιεύουνται σέ νομοσχέδια όταν περιφρονεΐται τοσον άπροκάλυπτα ή Λαϊκή 
άποψη. Την ίδια μέρα$ δημοσιεύτηκαν δυό νέα Νομοσχέδια. Γιά τόν περί 
πεδίας Νομο, καί γιά τόν περί Συντεχνιών. Σάς στείλαμε ήδη αντίγραφα, 
αλλά μπορούμε νά πούμε πώς τό περί Συντεχνιών είναι προοδευτικό)

Ή άπεςγία ^οίκοδόμων συνεχίζεται. Ό Σύνδεσμος υπόγραψε 
"σύμβόλαιο" μέ τις Νέες συντεχνίες. Ή άξια τού συμβολαίου αυτού μπορεί 
νά κριθεί ρύμφωνα μέ τό άρθρο τό όποιο διαλαμβάνει ότι οί Εργολάβοι 
δέν είναι υποχρεωμένοι νά προσλαμβάνουν μόνο, ή όπωσδήποτε, Νεοσυντεχνι- 
ακούς. Γιά την πορεία τής άπεργίας σηζητϊΐται ξανά τό ζητημα τακτικής 
σχετικά μέ την συνέγιση της, ίδιαιτερα_ένα σημείο ειδικό πού απασχολεί 
ξανά τό'Π.Γ. Ή άποφαση τής άποβολής τού φ. Ψαθα άπό τό Κ. πέρασε ομό
φωνα άπό Γενική συνέλευση τών μελών στό Εαρώσι/~Στήν Λευκωσία πέρασε 
με τήν διαφωνία τού εξ επαγγέλματος "διαφωνία",φ. *ωτιάδη. Πάμε γιά 
τήν 3η· ολομέλεια στό 1ο. Δεκαπενθήμερο τού Νιόβρη. Ζ

Ό σ. Σάββας Εργάζεται δςαστήρια γιά νά τελειώσει τήν ^Εκτίμιση 
της άπεςγία τής Κ.Μ.Ε. Σήμερα τελειώνει. Βάλαμε μπροστά τίς Παγκύπριες 
Συντεχνίες. Καλέσαμε καί ήδη κάμαμε συνεδρίασών μηχανοτεχνΤτων^κοσ^^ 
περάσαμε απόφαση γιά τήν Εκμίσθωση τού Ζαχαρία πού δυώχτηκ^^ 
Δημόσια ’Έργα. Προσπαθούμε κάτι νά κάμουμε καί γιά τό Μορφωτικό.'Επίσης 
αρχίσαμε καί ελπίζουμε νά συστο() ίσουμε τά οικονομικά μας. Γενικά μπο- J 
φούμε νά πούμε πώς ή δουλειά τής Π.Ε.Ο. πάει καλά. Τώρα άντιμετφπίζουμε ί 
ζήτημα εμμίσθου γραμματέα τού Τμήματος ’Λμμοχώστου.
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ΙΙαράλειψα νά οας γράψω πως το II.Γ. θα συζητήσει αύριο, την 

Απόφαση της Κ.Ξ. για παραίτηση των Δήμαρχων. Είναι βέβαιο πως θ*^οΰμε 
συζητήσεις. ’Επίσης, ή ιερά σύνοδος άπεκλεισε απο τους καταλόγους X? . 
δλους τους αριστερούς (Συντεχνιακά στελεχης ΕΔΣ, Δκελιστες^κλπ)^και 
το Σ.Γ. έχει πάρει άπόφαση να καταγγειλη δημοσια^τις έκλογες και να 
τίς μποϋκοτάρει μεζ ένεργητική άποχη.,Μέ τό^αρνοϋδ^” περνούμε ^πολυ . .. 
/καλά "έδώ πού τά λέμε” . ^Χερα lt ιΟμους σπ’ολους της Π.Ε.Ο, τον 
^υλακτή το κι‘δλους τούς άλλους.

Φιλικά,

ΦΔΝΤΗΣ

Υ.Γ. Οί φίλοι μας οί Ί'ροτσκβτές διαδίδουν πως οι δυό σας διαφωνείτε 
με την γραμμή τής Κ.Ε. κ< ί πως σός,έδ ιώζσμε ^γ ιά ν' μη διαοπάοετε το 
Χόμμα. Εσείς φερεσθε σάν αριστεροί επαναστάτες.^’Δλλοι λένε πώς 
"έκαταχ^α σθήκατε " καί φύγατε γιά γλυτώσετε από την Κ,Ε, κι’έμεώς 
διασκεδάζουμε με' τίς διαδοθείς αυτές.

Δύτη λοιπόν άέ^φιν είναι ή έπιοτολη τοϋ^Φάντη. Νομίζω δτι 
Οοϋ γράφει δτι πρέπει να 0ού γράψει, κι’έτοι κλείνω το Γράμμα^μκκ 
αυτό. Σου έΰωκλείω μια φωτογραφία του Ουλλαλητηρίου παρμένη άπό 
τόν Σημερινό ’Δνεζάρτητο.

Σημείωοε δτι τό γράμμα αυτό τό κτμπηΟΛ εις διπλοϋν, καί 
Οοϋ οτέλλω άπό ενσ άτόγραφο τόοο οτην Χράγα οθο καί οτό ύαριΟι έτοι 
πού ν’άμαι σίγουρος δτι θά τό πάρης

Για' χαρά
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ΑΝΑΡΕΑΣ ΖΙΑΡΤΙΑΞΣ.

1. Καταγωγή. Κατάγεται άπό εργατική οικογένεια. Μπήκε στή βιο- 
πάλη άπό τα ■ 16 του χρόνια (ύπάλληλος), όταν ^γ ιά οικονομικούς 
λόγους δέ μπόρεσε νά συνεχίσει στο Γυμνάσια. Στά18 του χρόνια 
βρέθηκε στήν όργάνωόη των Εμπορικών Υπάλληλων άμέόως μέ την ίδρυσή της.

2, 'Η δράση του - ή άναπτυξή του. *0 φ Α.Ζιαρτίδης ύπήρξε πάντοτε 
ύπόδειγμα δραστήριου μέλους καί στελέχους. Ανάπτυξε σταθερά τις 
ο ικανότητες καί την πείρα του παίρνοντας^μέρος στην καθοδήγηση των 
πιό πολλών αγώνων της εργατικής τάξης^στήν τελευταία δεκαετία. 
Ήταν ευθύς εξ αργής στοιχείο μαχητικό καί,τολμηηό. Σαν^τέτοιος 
έπαιξε τό σπουδαιότερο ρόλο στην ανοιχτή πάλη γιά ξεκαθάρισμα τών 
Τροτσκυστών καί άλλων βλαβερών στοιχείων άπό τις Συντεχνίες.
Ή άνοδός του στο συντεχνιακό κίνημα έγινε σταθερά μέχρι που νάναι 
σήμερα τό άντιπροσωπευτικώτερο συντεχνιακό στέλεχος. Ή άνοδός του 
στό Κόμμα έγινε απότομα όπως έγινε με τ’άλλα στελέχη τής νέας περι- 
όδου (Φάντη, Μιλτιάδη, κλπ). *Υστερα' άπό δυό χρόνια κομματικής 
ζωήςγι γινόταν μέλος τού Π.Γ. τής Κ.Ε.

Ό φ Ζιαρτίδης είναι τό στέλεχος μέ ^τή μεγαλύτερη έπιρροή άνα- 
μεσα στήν έργατική τάξη. Είναι ,εΐλικρινής, Ανιδιοτελής, πειθαρχικός 
στις αποφάσεις. "Εχει μεγάλη πίστη στήν έργατική τάξη καί τό λαό 
καί μέ έξαιρετικό θάρρος παίξει το ρόλο του στους λαΓκούς αγώνες.

3. ’Ελλείψεις - έλαττώματα.
α) Αέ διαβάζει συστηματικά ώστε ν’άνεβάσει τό θεωρητικό 

του έπίπεδο.
β) Κάποιο πείσμα πού προέρχεται άπό μικροαστικά υπολείμματα 

κατόρθωσε νά τό περιορίσει συστηματικά.
γ) Εκδηλώνει συχνά επικίνδυνες ,έξτρεμιστικές τάσεις.
ο) Αέν έχει σύστημα,στή δουλειά του. Τούτο πολλές φορές έπη- 

ρεάζει τήν ποιότητα κυρίως τής δουλειάς του. Παράδειγμα 
είναι πως «λ πολλές φορές δέν κατορθώνει νά βρίσκεται 
μελετημένος στό Π.Γ.

ε) "Εδειξε άνοχή στους φραξιονισμούς τού 1943·
στ) Σέ μερικές περιπτώσεις έδειξε,έπιπολαιότητα σχετικά μέ 

ζητήματα γιά τά όποια έπιβαλλόταν περισσότερη έγεμύθεια.
ζ) Εύθυνεται σ'Ίένα βαθμό γιά βρισμένες τάσεις ύποτιμηΰης τού 

κομματικού ρόλου σέ συνδικαλιστικά ζητήματα στήν περίοδο 
τής Π.Σ.Ε.

ΑΝΑΡΕΑΣ ΦΑΝΤΗΣ.
*0 Φάντης έχει καθαρά προλεταριακή καταγωγή. *0 ίδιος μπήκε 

στή ζωή σάν προλετάριος (έργαζόταν κτίστης). Στο κίνημα μπήκε πολύ 
φυσιολογικά δπως κάθε προλετάριος που αισθανόταν τήν άναγκη τού ορ
γανωμένου άγώνα. Είναι Αξιοσημείωτο δτι ό φ Φάντης άρχισε άπό πολύ 
νωρίς (Από τά £ 19 του χρόνια) νά παίζει πρωτοπόρειακό ρόλο στήν 
όργάνωση καί τους άγώνες τής Κυπριακής έργατικής τάξης. Στό Κόμμα, 
μπήκε Οτά JL 1939 · ... . -.· - .. ..Ή λ .....

2» ’0 φ Φάντης έξελίχτηκε σ’ένα καθαρά προλεταριακό στέλεχος τού 
κινήματος μας, μέ προλεταριακό περιβάλλο, κοινωνική καί οικογενειακή
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