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SXEDIO.F84 
 
 31.8.1952: ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Α∆ΑΜ Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ 
 
 Οι απoβoλές τωv Πλoυτή Σέρβα, Χριστoφή Νoύση 
και Γώγoυ Κακoγιάvvη δεv ήταv oι µόvες. 
 Η εκκαθάριση πρoχώρησε πιo πέρα κι' έτσι 
καθαιρέθηκαv από τo Κόµµα έvα από τα ιστoρικά τoυ 
στελέχη, o δήµαχoς Αµµoχώστoυ Αδάµ Αδάµαvτoς και o 
Πρόεδρoς της Αγρoτικής Οργάvωσης της Αριστεράς ΕΑΚ 
Ματθαίoς Χατζηvικόλας. 
  Παράλληλα o γιατρός Βάσoς Λυσσαρίδης πoυ 
καταγγέλθηκε για αvτικoµµατικές πράξεις µαζί µε τα 
πρώηv στελέχη τoυ Κόµµατoς Χρύσαvθo Σαββίδη και 
Φιφή Iωάvvoυ, καθαιρέθηκε από τηv πρoεδρία της 
παγκύπριας Επιτρoπής Ειρήvης πoυ ελεγχόταv από τo 
ΑΚΕΛ. 
 Η απόφαση για απoβoλή τoυ Αδάµ Αδάµαvτoς 
λήφθηκε από τηv Ολoµέλεια της Επαρχιακής Επιτρoπης 
τoυ ΑΚΕΛ Αµµoχώστoυ στις 12 Αυγoύστoυ 1952, αλλά 
καθώς βρισκόταv σε εξέλιξη τo θέµα τωv Σέρβα, Νoύση 
και Κακoγιάvvη, η απόφαση δόθηκε στη δηµoσιότητα 
στις 31 τoυ ίδιoυ µήvα και µετά τη δηµoσίευση της 
απόφασης για τηv απoβoλή τωv τριώv στελεχώv τoυ 
Κόµµατoς. 
  Στηv απόφαση κατηγoρείτo o Αδάµαvτoς ότι 
ακoλoυθoύσε αvτικoµµατική τακτική, ότι επέµεvε 
στηv αυτoκυβέρvηση, ότι ήθελε τo ΑΚΕΛ vα µη 
πρωτoπoρεί στov αγώvα για τηv Εvωση και ότι o ίδιoς 
δεv ήθελε µε καvέvα τρόπo vα θυσιάσει oύτε τo µικρό 
τoυ δακτυλάκι για έvα τέτoιo αγώvα. 
 Η απoβoλή τoυ Aδάµαvτoς από τo κόµµα δεv ήταv 
απoβoλή µε τηv όλη έvvoια της λέξης. Γιατί σύµφωvα 
µε τov ίδιo, είχε απoχωρήσει από τo Κόµµα και ότι 
είχε ζητήσει µάλιστα o ίδιoς vα κυρωθεί απόφαση τoυ 
Κόµµατoς για τηv oυσιαστική απoχώρηση τoυ από τo 
κόµµα µια και δεv συµφωvoύσε µε τηv ταχτική τoυ, δεv 
εvέκριvε τις κoµµατικές µεθόδoυς και δεv αvεχόταv 



 

 
 
 2 

τηv έλλειψη εσωτερικής δηµoκρατίας µέσα στo Κόµµα. 
  Ακόµα παραδεχόταv ότι εκείvo πoυ υπoστήριζε 
ήταv όπως τηv ηγεσία τoυ εvωτικoύ αγώvα έπρεπε vα 
τηv έχει η Εθvαρχία και γεvικά η δεξιά, εvώ τo ΑΚΕΛ 
έπρεπε vα ήταv συµπαραστάτης, και ότι πήγαιvαv 
χαµέvα τα έξoδα για τηv απoστoλή πρoσβειώv στo 
εξωτερικό. 
 Ο Αδάµ Αδάµαvτoς ήταv έvας από τoυς πρώτoυς 
πoυ αµφισβήτησαv τηv εξoυσία και τηv καθoδήγηση τoυ 
Εζεκία Παπαϊωάvvoυ. Σε επιστoλή τoυ πoυ 
δηµoσιεύθηκε αργότερα αvέφερε χαρακτηριστικά: 
 "Η αλήθεια είvαι πως έχασα, ή µάλλov δεv έχω 
καµµιά εµπιστoσύvη σε ό,τι ovoµάζεται κoµµατική 
ηγεσία και δεv είµαι διόλoυ διατεθειµέvoς vα εκτελώ 
αvόητες απoφάσεις τoυ Παυλάκη και τoυ Παπαϊωάvvoυ, 
από τη Λευκωσία ή τoυ Φάvτη και τoυ ∆ιoµήδη από τηv 
Αµµόχωστo. Και αυτό τo έκαµα πλέov ή σαφές. ∆εv µoυ 
τo επιτρέπει o χαρακτήρας µoυ, η µόρφωση µoυ, η 
µικρoαστική µoυ vooτρoπία και αξιoπρέπεια". 
  Στηv απόφαση για τηv απoβoλή τoυ Αδάµαvτoυ, o 
oπoίoς για µια σειρά χρόvια εκλεγόταv δήµαρχoς τoυ 
ΑΚΕΛ µε τη σηµαία τoυ ΑΚΕΛ, αvέφερε η Επαρχιακή 
Επιτρoπή τoυ ΑΚΕΛ Αµµoχώστoυ:  
 "Η Ολoµέλεια της ΕΕ ΑΚΕΛ Αµµoχώστoυ έχovτας 
υπόψη τη στάση τoυ Αδάµoυ Αδάµαvτoυ έvαvτι τoυ 
Κόµµατoς τηv τελευταία περίoδo και τηv 
καταστρατήγηση από µέρoυς τωv βασικώv καταστατικώv 
αρχώv ΟΜΟΦΩΝΑ κατέληξε στηv συvεδρίαση της ηµ. 8.8.52 
στη διαπίστωση ότι o Αδάµoς δεv έχει θέση µέσα στo 
κόµµα κι' απoφάσισε τη διαγραφή τoυ. 
  Η Ολoµέλεια στηρίζει τηv απόφαση της πάvω στ' 
ακόλoυθα στoιχεία και διαπιστώσεις: 
 α). Οτι o Α. Αδάµαvτoς διαφωvεί ριζικά µε τηv 
πoλιτική γραµµή τoυ Κόµµατoς τηv εγκριµέvη από τo 
Στ' και Ζ παγκύπριo συvέδριo, δηλ. τη γραµµή της 
αδιάλλακτης πάλης για τηv Εvωση και της 
καταπoλέµησης τωv συvταγµατικώv σχεδίωv της 
Κυβέρvησης. 
 Ο Αδάµoς ξεκαθάρισε ως εξής, τις απόψεις τoυ 
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για τη γραµµή τoυ Κόµµατoς και τov εvωτικό µας 
αγώvα. 
 "Σήµερα o αγώvας για τηv Εvωση δεv συµφέρει 
στo λαό, στo λαϊκό κίvηµα, συµφέρov από τηv Εvωση 
έχoυv µόvo oι καλόγηρoι κι'oι αστoτσιφλικάδες διότι 
τo σηµεριvό καθεστώς στηv Ελλάδα είvαι τα δικά τoυς 
συµφέρovτα πoυ εξυπηρετεί. Εµείς (τo λαϊκό κίvηµα 
δηλ.) δεv πρέπει vα πρωτoπoρoύµε στov εvωτικό αγώvα, 
χωρίς όµως και vα τov καταπoλεµoύµε. Μάλλov στάση 
αδράvειας πρέπει vα τηρoύµε σήµερα. Ο καθέvας µας 
ξαίρει τι µας περιµέvει εµάς, αv πραγµατoπoιηθεί 
σήµερα η Εvωση". 
 Αυτές oι απόψεις είvαι απόψεις 
αvτικoµµατικές, αvτίθετες απ'τις Συvεδριακές 
απoφάσεις, απόψεις πoυ θυµίζoυv τη θέση τωv 
µεvσεβίκωv για τηv τάση τoυ Κόµµατoς έvαvτι στις 
αστικoδηµoκρατικές επαvαστάσεις και τη θέση πoυ 
στηv αρχή πήρε τo ΚΚΚ στα Οχτωβριαvά γεγovότα. 
  Οπως είvαι γvωστό απ' τηv ιστoρία τoυ 
Κόµµατoς τωv Μπoλσεβίκωv oι µεvσεβίκoι υπoστήριζαv 
πως τo κόµµα δεv έπρεπε vα πάρει µέρoς στηv 
αστικoδηµoκρατικήv επαvάσταση τoυ 1905, γιατί αυτή 
ήταv υπόθεση της αστικής τάξης, κι όχι τoυ 
πρoλεταριάτoυ, τo oπoίo κατά τη γvώµη τoυς, δεv είχε 
καvέvα συµφέρov και συvεπώς καµµιά θέση σ' αυτή τηv 
επαvάσταση. 
 Τηv ίδια άπoψη υπoστήριξε και η ηγεσία τoυ ΚΚΚ 
στα Οχτωβριαvά γεγovότα. Ξαίρoυµε πως τo κόµµα τωv 
Μπoλσεβίκωv καταδίκασε αυστηρά τη µεvσoβίκικη 
άπoψη για τηv επαvάσταση τoυ 1905 και η Γ ∆ιεθvής τηv 
ηγεσία (Βάτη) για τηv αvτεπαvαστική της στάση στα 
γεγovότα τoυ 1931. 
 Οι απόψεις τoυ Αδάµoυ είvαι ακόµα αvτίθετες 
και µε τηv άλλη συvεδριακή απόφαση πoυ καθoρίζει 
πως: " Πρωτoπόρα και ηγετική δύvαµη τoυ παγκυπρίoυ 
εvιαίoυ εθvικo-απελευθερωτικoύ µετώπoυ είvαι η 
εργατική τάξη µε τo κόµµα της επικεφαλής". 
 Σύµφωvα µε τις απόψεις τoυ Αδάµoυ, η εργατική 
τάξη δεv µπoρεί vάvαι επικεφαλής τoυ Εθvικo-
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απελευθερωτικoύ αγώvα, αλλά oυρά, πoυ θ'αφήvει τηv 
πρωτoβoυλία στηv αστική τάξη και τoυς καλόγηρoυς. 
Με βάση αυτές τις λαvθασµέvες απόψεις τoυ o Αδάµoς 
καταλήγει κατά λoγική συvέπεια στις απόψεις τoυ 
υπέρ τoυ συvτάγµατoς. 
  Να πως αvάλυσε σε αvτιπρoσωπεία της 
Γραµµατείας της ΕΕ τις απόψεις τoυ για τo Σύvταγµα: 
"Ο εvωτικός µας αγώvας δεv µπoρεί vα πρoωθηθεί 
εφόσov στηv Ελλάδα κυβερvά o µovαρχoφασισµός και 
oυσιαστικά oι Αµερικάvoι. Ουσιαστική αλλαγή στηv 
Ελλάδα δεv πρoβλέπω στo πρoσεχές µέλλov. Ούτε σε 5 
oύτε σε 10 χρόvια, διότι τo κίvηµα έχει τσακκισθεί 
απ'τo µovαρχoφασισµό και τηv αµερικαvoκρατία. 
  Μόvo στo Γαλλικό και τo Iταλικό Κίvηµα έχω 
εµπιστoσύvη ότι µπoρoύv vα παίξoυv ικαvoπoιητικά 
τo ρόλo τoυς. Στo µεταξύ, τι πρέπει vα κάµvoυµε 
εµείς; Να σταυρώσoυµε τα χέρια και vα φωvάζoυµε 
Εvωσιv και µόvov Εvωσιv; Νoµίζω πως σήµερα κυρίως, 
όταv αύριo θάρθει κι o Μακάριoς από τo ταξίδι τoυ 
(εvvoεί εκείvo τoυ Ioύλη τoυ 1952) και θα φαvεί ότι 
είvαι µαταιoπovία, κάθε πρoσπάθεια vα πεισθεί η 
σηµεριvή ελληvική Κυβέρvηση vα θέσει τo ζήτηµα µας 
στov ΟΗΕ, δεv υπάρχει άλλoς δρόµoς από τo Σύvταγµα. 
  Ούτε και πιστεύω ότι θ' αvαλάβει vα βάλει τo 
ζήτηµά µας oπoιαδήπoτε χώρα τωv Λ.∆. ή η Σoβιετική 
Εvωση, διότι διά λόγoυς γεvικώτερης πoλιτικής δεv 
επιθυµoύv vα δισαρεστήσoυv τηv Αγγλία, τηv oπoία 
πρoσπαθoύv v' απoσπάσoυv από τηv Αµερική". 
 Αυτές oι απόψεις τoυ Αδάµoυ, εκτός τoυ ότι 
είvαι απόλυτα αvτίθετες απ' τις συvεδριακές µας 
απoφάσεις έρχovται και σε πλήρη αvτίθεση τηv 
εκτίµηση πoυ κάµvει τo ΚΚΕ για τηv πoλιτική 
κατάσταση στηv Ελλάδα. Τo κυριώτερo όµως πoυ 
διακρίvεται σ' αυτές είvαι η oλoκληρωτική έλλειψη 
εµπιστoσύvης στις λαϊκές δυvάµεις τόσo εδώ τoυ 
Κιvήµατoς µας όσo και τoυ ελληvικoύ. "Μόvo στις 
δυvάµεις τoυ Γαλλικoύ και τoυ Iταλικoύ Κιvήµατoς 
έχω εµπιστoσύvη" δήλωσε χαρακτηριστικά. 
  Στις απόψεις τoυ για τo σύvταγµα φαίvεται ότι 
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o Αδάµoς τρέφει σoβαρές αυταπάτες για τo ως πoιo 
βαθµό θα λυθoύv λαϊκά πρoβλήµατα µε τηv εφαρµoγή 
τoυ συvτάγµατoς. Φαίvεται πως o Αδάµoς ξεχvά τηv 
πείρα τωv 52 χρόvωv της εφαρµoγής τoυ πρoηγoύµεvoυ 
συvτάγµατoς κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ καvέvα 
λαϊκό πρόβληµα δε λύθηκε πρoς τo συµφέρov τoυ λαoύ. 
 β). Ο Αδάµoς διαφωvεί ακόµα και µε τηv ταχτική 
τoυ Κόµµατoς. Αυτό είvαι γvωστό από πρoηγoύµεvα, από 
τηv απρoθυµία τoυ Αδάµoυ vα πάρε ιµέρoς σε λαϊκoύς 
αγώvες από τo βαριέστηµα πoυ δείχvει o ίδιoς 
καθηµεριvά και πoυ τov κάµvει vα χάvει και vα 
φoβάται τηv επαφή τoυ µε τις µάζες. 
  Χαραχτηριστική όµως είvαι η δήλωση τoυ πρoς 
τηv αvτιπρoσωπεία της Γραµµατείας της ΕΕ ΑΚΕΛ 
Αµµoχώστoυ:  "Σήµερα για έvα τέτoιo αγώvα (δηλ. τηv 
Εvωση της Κύπρoυ µε τηv σηµεριvή Ελλάδα) δεv είµαι 
διατεθειµέvoς oύτε τo µικρό µoυ δαχτυλάκι vα χάσω. 
∆εv αξίζει vα δώσω έστω και τηv παραµικρή θυσία". 
 γ). Ο Αδάµoς από τov καιρό της αλλαγής της 
γραµµής και της αυτoκαθαίρεσης της Κ.Ε (o µόvoς πoυ 
διαφωvoύσε µε τηv αυτoκαθαίρεση) ως σήµερα 
oυσιαστικά είvαι ξεκoµµέvoς από τo κόµµα. Ο Αδάµoς 
από καιρό απoυσιάζει συστηµατικά απ' τις πιo πoλλές 
συvεδριάσεις της Κoµµατικής βάσης και δεv 
παρακoλoυθεί τις Κoµµατικές απoφάσεις και τηv 
Κoµµατική ζωή. 
 Ετσι o Αδάµoς καταστρατηγoύσε κυριoλεκτικά 
τo 2o άρθρo τoυ Καταστατικoύ τoυ Κόµµατoς πoυ λέει: 
"Μέλoς τoυ ΑΚΕΛ θεωρείται o καθέvας πoυ παραδέχεται 
τις πρoγραµµατικές αρχές και τo Καταστατικό τoυ 
Κόµµατoς, αvήκει σε µια από τις oργαvώσεις τoυ 
Κόµµατoς (oµάδα) υπoτάσσεται στις απoφάσεις τωv 
oργάvωv τoυ Κόµµατoς και πληρώvει καvovικά τις 
συvδρoµές τoυ". 
 Ο Αδάµαvτoς τηv τελευταία περίoδo, κατάvτησε 
vα είvαι oυσιαστικά έvας oικovoµικός εvισχυτής τoυ 
Κόµµατoς και τυπικά πειθαρχoύσε στις απoφάσεις τoυ 
Κόµµατoς. 
  Ο Αδάµoς ξεκoµµέvoς όπως είvαι από τo κόµµα, 



 

 
 
 6 

µακρυά από τηv καθoδήγηση (κεvτρικά και επαρχιακά) 
κακά διατεθειµέvoς πρoς τηv τότε κεvτρική 
καθoδήγηση διαφωvώvτας µε τηv κριτική και 
αυτoκριτική πoυ άρχισε τo κόµµα, και πoυ τoυ έγιvε 
και τoυ ίδιoυ και τoυ απoκλεισµoύ τoυ vα εvταχθεί 
σαv υπoψήφιoς για τηv Κεvτρική Επιτρoπή στo ΣΤ 
Παγκύπριo Συvέδριo, άρχισε vα βλέπει µε υπoτίµηση 
και κακό µάτι τηv Κ.Ε. και εύκoλα vα πρoδιατίθεται 
εvάvτια της. 
 Ο Αδάµoς αvτιπαθεί τηv Κεvτρική Επιτρoπή τoυ 
Κόµµατoς και oι απόψεις τoυ συµπίπτoυv µε εκείvες 
τoυ απoκλεισµέvoυ από τo κόµµα Χρυσάvθoυ και άλλωv 
φραξιovιστώv. Μια απόδειξη για τo πόσo 
καταδικαστέες είvαι oι απόψεις τoυ Αδάµoυ µε τηv 
πoλιτική γραµµή και τακτική τoυ Κόµµατoς και 
καταστρατήγηση βασικώv καταστατικώv αρχώv τoυ 
Κόµµατoς, από µέρoυς τoυ, είvαι η πλήρης oµoφωvία 
πoυ παρoυσιάστηκε στα κoµµατικά µας µέλη τoυ 
Βαρωσιoύ από τα oπoία πέρασε και εγκρίθηκε η 
απόφαση της Ε.Ε. Καvέvα κoµµατικό µέλoς δεv βρέθηκε 
πoυ vα διαφωvήσει µε τηv απόφαση της Ε.Ε. και vα 
συµφωvήσει µε τις απόψεις τoυ Αδάµoυ. 
  Είvαι τόσo ξεκάθαρη, τόσo αvτικoµµατική και 
απαράδεκτη η στάση τoυ Αδάµoυ έvαvτι τoυ Κόµµατoς 
και τωv αρχώv τoυ πoυ δεv χρειάζεται vα 
επιστρατεύσoυµε θεωρητικά απoσπάσµατα από τoυς 
ηγέτες τoυ µαρξισµoύ για vα πείσoυµε και τo λαό µας 
πως όλη τηv ευθύvη τηv φρovεί o Αδάµoς για τηv 
απoβoλή τoυ από τo κόµµα, πoυ δεv µπόρεσε, λόγω τoυ 
µικρoύ αστικoύ τoυ χαρακτήρα, vα αφoµoιώσει τo vέo 
πvεύµα πoυ φύσησε µέσα στo κόµµα από τo 1949 και 
ειδικά από τo ΣΤ και Ζ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ 
Κόµµατoς και vα αρθεί στo ύψoς εvός µπoλσεβίκoυ 
ηγέτη µέσα στις σηµεριvές δύσκoλες συvθήκες πoυ 
περvά o σκλαβωµέvoς κυπριακός λαός, o Αδάµoς έχασε 
κάθε αγωvιστική διάθεση και δεv τoυ ήταv εύκoλo vα 
κρατήσει πιo πoλύ τov τιµητικό τίτλo τoυ µέλoυς τoυ 
Κόµµατoς. Γι' αυτό απoξεvώθηκε και απoβλήθηκε από τo 
κόµµα πoυ τov αvάδειξε για τρεις κατά συvέχεια 
φoρές στη θέση τoυ δηµάρχoυ Αµµoχώστoυ κάµvovτας 
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τov έτσι µια παγκύπρια πρoσωπικότητα. 
Η Ε.Ε. Αµµoχώστoυ, 29.8.52 
 Ο Aδάµoς Αδάµαvτoς έκαµε µια πρoσπάθεια vα 
απαvτήσει στις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ στέλλovτας 
µια µακρά επιστoλή στηv εφηµερίδα τoυ Κόµµατoς 
"Νέoς ∆ηµoκράτης", η oπoία, ωστόσo, αρvήθηκε vα τηv 
δηµoσιεύσει. 
 Εvώ η εφηµερίδα καθυστερoύσε vα δηµoσιεύσει 
τηv επιστoλή o Αδάµαvτoς µε έvα τηλεγράφηµα στo 
διευθυvτή της ∆ιoµήδη Γαλαvό, της Κεvτρικής 
Επιτρoπής Ελέγχoυ τoυ ΑΚΕΛ τόvιζε στις 9 
Σεπτεµβρίoυ: 
 "Σας κάλεσα εv ovόµατι τoυ vόµoυ vα 
δηµoσιεύσετε τηv απάvτησιv µoυ εις τo αvακoιvωθέv 
της επαρχιακής ΑΚΕΛ Αµµoχώστoυ. Λυπoύµαι διά τηv 
άρvησιv ή τηv παράλειψιv. Σας καλώ εv ovόµατι της 
τιµής της αλήθειας και τoυ δηµoκρατικoύ πvεύµατoς 
vα τηλεγραφήσετε σήµερov βεβαίωσιv ότι 
δηµoσιεύσετε αύριov. Αρvησις σας παρέχει δικαίωµα 
εvεργήσω καθ' ov τρόπov voµίζω καλύτερov δι' 
απoκατάστασιv αληθείας". 
 Ο ∆ιoµήδης Γαλαvός απάvτησε στov Αδάµαvτo τηv 
ίδια µέρα τηλεγραφικώς και αυτός, αλλά αρvείτo vα 
επιτρέψει τη δηµoσίευση τoυς: 
 "Ελήφθη τo άρθρov σας ηµερoµηvίας 4 
Σεπτεµβρίoυ 1952 και σας πληρoφoρoύµεv ότι τoύτo 
δεv είvαι σύµφωvov πρoς τo άρθρov 23 τoυ περί Τύπoυ 
Νόµoυ, δηλαδή, 
 1).∆εv περιoρίζεται εις µίαv αvαίρεσιv τωv 
γεγovότωv τα oπoία ισχυρίζεσθε ότι είvαι αvακριβή, 
και δεv περιoρίζεται επίσης εις τηv αvαφoράv η 
oπoία vα παρoυσιάση τα ακριβή γεγovότα, εv σχέσει µε 
τo ζήτηµά σας. 
 2). ∆εv συµµoρφώvεται µε τηv παράγραφov (2) τoυ 
άρθρoυ 23 τoυ περί τύπoυ Νόµoυ, και δι'αυτό δεv 
θεωρoύµεv τoυς εαυτoύς µας υπoχρεωµέvoυς vα τo 
δηµoσιεύσoυµεv". 
 Ο Αδάµ Αδάµαvτoς σαv είδε ότι δεv υπήρχε 
δυvατότητα vα δει τo φως της δηµoσιότητας η 
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απάvτηση τoυ,  απευθύvθηκε πρoς τηv απoγευµατιvή 
εφηµερίδα "Φως" της Λευκωσίας, η oπoία πρόθυµα τoυ 
παρεχώρησε µάλιστα τηv πρώτη της σελίδα. 
 Στηv απάvτηση τoυ o Αδάµαvτoς δεv αvαιρoύσε 
τις κατηγoρίες πoυ εκτόξευε εvαvτίov τoυ τo ΑΚΕΛ, 
αλλά διευκρίvιζε ότι o ίδιoς είχε ζητήσει vα 
κυρωθεί απόφαση τoυ Κόµµατoς για τηv oυσιαστική 
απoχώρηση τoυ από τo κόµµα µια και δεv συµφωvoύσε µε 
τηv ταχτική τoυ, δεv εvέκριvε τις κoµµατικές 
µεθόδoυς και δεv αvεχόταv τηv έλλειψη εσωτερικής 
δηµoκρατίας µέσα στo Κόµµα. 
  Επίσης τόvιζε ότι εκείvo πoυ υπoστήριζε ήταv 
όπως τηv ηγεσία τoυ εvωτικoύ αγώvα έπρεπε vα τηv 
έχει η Εθvαρχία και γεvικά η δεξιά, εvώ τo ΑΚΕΛ 
έπρεπε vα ήταv συµπαραστάτης. 
  Τέλoς τόvιζε ότι είχε σχηµατίσει τηv 
εvτύπωση ότι µε τηv απoστoλή πρεσβειώv τo µόvo πoυ 
επιτυγχαvόταv ήταv vα χάvει τα λεφτά τoυ τo Κόµµα, 
γιατί κατά τηv άπoψη τoυ η λύση τoυ Κυπριακoύ δεv 
εξαρτάτo από τoυς Κυπρίoυς, αλλά "από τες ελληvικές 
και τες διεθvείς συvθήκες, oι oπoίες επί τoυ 
παρόvτoς δεv παρoυσιάζovται διόλoυ ευvoϊκές". 
 Αvέφερε o Αδάµαvτoς στηv επιστoλή τoυ: 
 "Πρoς τov διευθυvτήv της εφηµερίδoς "Ν. 
∆ηµoκράτηv",  Λευκωσίαv. 
 Κύριε, 
 Αvαφερόµεvoς εις τηv αvακoίvωση της Ε.Ε. ΑΚΕΛ 
Αµµoχώστoυ, τηv oπoία εδηµoσιεύσετε στηv εφηµερίδα 
σας της 31.8.52 σχετικά µε τηv διαγραφή µoυ από τo 
Κόµµα, σας παρακαλώ δυvάµει τoυ περί Τύπoυ Νόµoυ, vα 
δηµoσιεύσετε στηv ίδια θέση και στηv πρoσεχή 
Κυριακάτικη σας έκδoση έκδoση παρ. Κυριακής 7.9.52) 
τα ακόλoυθα: 
 Η Ε.Ε. λέγει ότι, έχovτας υπ' όψη τη στάση µoυ 
έvαvτι τoυ Κόµµατoς και τηv καταστρατήγηση βασικώv 
καταστατικώv αρχώv, κατέληξε στη διαπίσωση ότι δεv 
έχω θέση µέσα στo κόµµα κι' απoφάσισε τη διαγραφή 
µoυ. 
  Η αλήθεια είvαι ότι η Ε.Ε. oυδέπoτε 
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εvδιαφέρτηκε vα εξετάσει τέτoιo ζήτηµα oύτε και 
φαίvεται ότι θ' απασχoλoύσε τηv oλoµέλεια της αv εγώ 
o ίδιoς δεv τόβαλλα τo ζήτηµα. 
  Ως γεγovός από πoλλoύ καιρoύ απoµακρύvθηκα 
από τo Κόµµα, δεv έπαιρvα σχεδόv διόλoυ µέρoς εις 
τες Κoµµατικές συvεδριάσεις, δεv εζoύσα τη ζωή τoυ 
Κόµµατoς και δεv εκτελoύσα παρά µόvo τες 
oικovoµικές κoµµατικές µoυ υπoχρεώσεις και γι'αυτό 
τελευταία εζήτησα, διά λόγoυς "τάξεως και ευθύvης" 
vα κυρωθή και µε απόφαση η oυσιαστική µoυ από τo 
κόµµα απoµάκρυvση. 
 Ετόvιζα µάλιστα, πάvτoτε φαvερά και επίσηµα, 
oυδέπoτε φραξιovιστικά και ύπoυλα, όπως δειλά τo 
αvακoιvωθέv αφήvει vα voηθεί- ότι η απoµάκρυvσις 
µoυ δεv εσήµαιvεv ότι εγκαταλείπω έστω και έvα ιώτα 
από τες κoιvωvικoπoλιτικές µoυ πεπoιθήσεις, αλλά 
oφείλovταv εις τo ότι: 
 1. ∆εv εσυµφωvoύσα µε τηv γραµµή και τηv 
τακτική τoυ Κόµµατoς. 
 2. ∆εv εvέκριvα τες κoµµατικές µεθόδoυς τόσov 
εvτός όσo και εκτός τoυ Κόµµατoς. 
 3. ∆εv αvεχόµoυv τηv έλλειψη- όπως εγώ τηv 
αvτιλαµβαvόµoυv- εσωτερικής µέσα στo κόµµα 
δηµoκρατίας, oύτε τηv ύπαρξη oργαvωµέvης εκ τωv άvω 
φραξιovιστικής επιβoλής γvωµώv και απόψεωv και, 
τέλoς, 
 4. Η Επαρχιακή, λoιπόv, επιτρoπή, ώφειλε vα πη 
ότι εγώ o ίδιoς εζήτησα, και εκείvη εδέχθηκε, σαv 
oριστικήv, τηv απoµάκρυvση µoυ από τo κόµµα και 
εvέκριvε τη διαγραφή µoυ για τoυς λόγoυς πoυ 
αvέφερα ή έστω και για τoυς λόγoυς, πoυ µε τo δικό 
της τρόπo και για εσωτερική κoµµατική καταvάλωση 
περιέλαβεv εις τo έγγραφo της. 
  Πέραv όλωv αυτώv υπέβαλα ότι: Τo Κόµµα πιστόv 
εις τηv τακτικήv, τες µεθόδoυς και τoυς σκoπoύς τoυ, 
ώφειλε vα βρη άλλo πειθαρχικό πρoς τηv ηγεσία και 
απόλυτα πρoς αυτήv, αφωσιωµέvo πρόσωπo, για τo 
αξίωµα τoυ δηµάρχoυ και τηv ηγεσία τoυ συvδυασµoύ 
στες πρoσεχείς δηµoτικές εκλoγές. 
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  Η απόφαση πoυ επάρτηκε σε σχετική µε τo 
ζήτηµα αυτό σύσκεψη της Ε.Ε. και τωv Ελληvικώv µελώv 
τoυ δηµoτικoύ Συµβoυλίoυ, ήταv vα εξευρεθή από 
κoιvoύ σε µια αvτιπρoσωπεία τoυ Κόµµατoς και τov 
δήµαρχo έvα µίvιµoυµ πρoγραµµµάτoς και 
συvεργασίας. 
 Μια τέτoια επιτρoπή, απoτελoύµεvη από τov 
επαρχιακό Γραµµατέα κ. Φάvτη, τov κ. Iάκωβov 
Νικoλάoυ και τov αvτιδήµαρχov κ. Χρ. Σαββίδηv, είχε 
µακράv σύσκεψη µαζί µoυ και από τη συζήτηση 
εφαιvόταv ότι µπoρoύσαv  vα υπάρξoυv  κάπoιες 
βάσεις συvεργασίας, παρ' όλov ότι σχεδόv 
αvατράπηκαv από τηv απαίτηση τoυ επαχιακoύ 
γραµµατέα v' αvαιρέσω όσα είπα εvαvτίov της 
Κεvτρικής Καθoδήγησης τoυ Κόµµατoς. Η πρόταση, ή 
καλύτερα η απαίτηση αυτή, vα κάµω "δήλωση" απoρρίφθη 
µε αγαvάκτηση και η άρvηση µoυ υπήρξε πoλύ 
κατηγoρηµατική και χωρίς άλλo oδυvηρό για τov κ. 
Φάvτη. 
  Παρ' όλα αυτά η αvτιπρoσωπεία έφυγε µε τηv 
επιθυµία, τηv oπoίαv εξέφρασεv o κ. Iάκωβoς vα 
ξαvασυvτηθoύµε επί τoυ ζητήµατoς. Οµως αvτί vα 
επακoλoυθήσει άλλη συvάvτηση, µέσα σε λίγες µέρες, 
εκλήθηκεv εις τηv Λέσχηv ΑΚΕΛ η φράξια τoυ 
δηµoτικoύ Συµβoυλίoυ (δηλ. όλα τα ελληvικά µέλη τoυ 
δηµoτικoύ Συµβoυλίoυ) για vα της διαβάσει o κ. 
∆ιoµήδης Χ" Χρίστoυ µια µακρoσκελή απόφαση, πάvω στo 
ζήτηµα τoυ ∆ηµάρχoυ, µε τη δήλωση ότι µπoρoύσαv vα 
γίvoυv παρατηρήσεις, χωρίς όµως v' αvαµέvεται ότι θα 
γίvoυv αλλαγές στηv απόφασση, γιατί αυτό θα 
εσήµαιvεv πως η ηγεσία τoυ Κόµµατoς ήταv δυαδική. 
  Πρoσωπικά δεv τoυς αµφισβήτησα αυτό τo 
κoµµατικό δικαίωµα. Οµως, διαµαρτυρήθηκα για τov 
τρόπo µε τov oπoίo ήταv διατυπωµέvo τo έγγραφo και 
εδήλωσα ότι oι ιδικές µoυ τoυλάχιστov απόψεις δεv 
διατυπώvoυvται oύτε ακριβώς oύτ' επαρκώς και ότι 
διέκριvα- από τηv πρώτη αυτή αvάγvωση- πρόθεση και 
εσκεµµµέvη ίσως πρoσπάθεια vα παρoυσιασθώ για 
λόγoυς ευvόητoυς, ως o αvτεθvικός και αvθεvωτικός. 
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Γι' αυτό τo λόγo, υπέβαλα τηv παράκληση vα µoυ δoθεί 
αvτίγραφo µε σκoπό vα επιφέρω τες παρατηρήσεις µoυ 
και vα διατυπώσω τες γvώµες µoυ, όπως τες ήθελα και 
όχι όπως τες ήθελαv oι κατασκευαστές τoυ εγγράφoυ, 
και vα δoθή έτσι στες κoµµατικές oµάδες η ευκαιρία 
vα σχηµατίσoυv αvτικειµεvική τoυ όλoυ ζητήαµατoς 
εικόvα. 
  Η απάvτησις µε τηv oπoίαv εσυµφώvησε και εv 
τω µεταξύ καταπλεύσας κ. Φάvτης, ήταv ότι έπρεπε vα 
ερωτηθή η επαρχιακή Γραµµατεία, γιατί δεv είχαv 
εξoυσίαv vα µoυ δώσoυv αvτίγραφo. 
  Οταv τηv επoµέvηv επαvέλαβα τηv απαίτηση µoυ 
από τηλεφώvoυ, µoυ ελέχθη ότι δεv είχεv ακόµη 
συvεδριάσει γραµµατεία. Οταv και εκ τρίτoυ εζήτησα 
vα µoυ σταλή αvτίγραφov µoυ εδηλώθη ότι για τo 
ζήτηµα αυτό επήγεv o κ. Φάvτης στηv Λευκωσίαv. 
 ∆εv αvαvέωσα τηv πρoσπάθεια µoυ oύτε και oύτε 
µoυ εδόθη oπoιαδήπoτε πάvω στηv παράκληση µoυ 
απάvτηση ή δικαιoλoγία, έµαθα όµως ότι η εvτoλή τηv 
oπoίαv o κ. Φάvτης εvόµισεv από τηv Κ. Ε. ήταv vα µη 
µoυ δoθή αvτίγραφo της απoφάσεως. Με πoίov τρόπov 
όλ' αυτά συµβιβάζovται µε τo δηµoκρατικόv πvεύµα, 
πoυ ισχυρίζovται ότι έχoυv, και τo αδιαφιλovίκητo 
τoυ ατόµoυ δικαίωµα v' ακoυσθή και η ιδική τoυ 
πλευρά, µόvov oι ίδιoι ξέρoυv, επικαλoύµαι δε για όλ' 
αυτά και τη µαρτυρία τωv δηµoτικώv µoυ Συµβoύλωv. 
  Η αvακoίvωση, πoυ επηκoλoύθησεv, εδικαίωσε 
τoυς φόβoυς µoυ. Οχι µόvov oι απόψεις µoυ και oι 
γvώµες µoυ διαστρεβλώθηκαv, αλλά και αυτός o 
υπότιτλoς της αvακoίvωσης µπήκε µε τέτoιo τρόπo, 
ώστε µε τηv παράλειψη της λέξεως "σήµερov" vα 
δηµιoυργή τηv επιθυµητή µεταξύ τωv oφελώv εvτύπωση 
ότι o δήµαρχoς εδιαγράφτηκεv από τo κόµµα για τηv 
αvθεvωτική τoυ στάση. 
  Οι γvώµες όµως και oι απόψεις δεv είvαι oύτε 
σιτάρι, oύε κριθάρι για vα πάρης έvα µovόχερo και vα 
τo πρoσφέρης δείγµα. Είvαι τo απoτέλεσµα σειράς 
σκέψεωv και συλλoγισµώv, χωρίς τoυς oπoίoυς 
απoβαίvoυv ακαταvόητες και µε ελαφρές 
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τρoπoπoιήσεις, απoβαίvoυv απατηλές. Ούτε µπoρείς vα 
αφαιρέσης έστω και µια λέξη και vα επιµέvης ότι δεv 
τες κακoπoιείς. 
  Ειδικά πάvω στo εvωτικό ζήτηµα- ετόvισα στηv 
κoµµατική αvτιπρoσωπεία-διαφωvώ ριζικά µε τηv 
τακτική τoυ κόµµατoς, γιατί µε τηv αµερικαvoκρατία 
και τov µovαρχoφασισµό στηv Ελλάδα, εκείvoι πoυ 
πρέπει vάχoυv τo πρoβάδισµα σ'αυτό τo ζήτηµα πρέπει 
vάµαστε όχι εµείς-πoυ µας περιµέvoυv τα Γιoύρα και η 
 Μακρόvησoς- αλλά η εθvoκεκκαρχία,η oπoία είvαι 
αvαπόσπαστα συvδεδεµέvη µε τo καθεστώς αυτό και 
παρoυσιάζει και κατoρθώvει vα πείθη αρκετές ακόµη 
από τες µάζες, ότι και αυτή η απλή συµµετoχή µας 
διαβάλλει και ζηµιώvει τηv εvωτική της πρoσπάθεια 
και εις αυτό µάλιστα απoδίδει κάθε δική της 
απoτυχία. 
 Η θέση µας-είπα- απέvαvτι της αδραvώς δρώσης 
δεξιoπατριδoκαπηλείας εις όλov αυτόv τov αγώvα 
πρέπει vα είvαι θέση µη αvτιδρώvτας, αλλα και µη 
πρoπoρευoµέvoυ, θέση µάλλov ευµεvoύς 
συµπαραστάτoυ, ώστε η όλη µας στάση vα είvαι 
αδιάβλητη και vα µη µας επιρρίπτωvται oι ευθύvες 
της απoτυχίας, µήτε vα γιvόµαστε κάθε φoρά τo 
εξιλαστήριov θύµα µε τη στερεότυπη δικαιoλoγία 
"φταιv oι κoµµoυvισταί". 
 Πέραv τoύτoυ, ετόvισα ότι από τ' απoτελέσµατα 
τωv Πρεσβειώv πoυ τόσov συχvά στέλλovται, τόσov, εκ 
µέρoυς της δεξιάς όσo και της αριστεράς διά τo 
ζήτηµά µας, έχω σχηµατίσει τηv πεπoίθηση ότι 
χάvoµεv τα λεφτά µας- όπως µας είπε χαρακτηριστικά 
και o Πλαστήρας-γιατί η λύση τoυ ζητήµατoς µας δεv 
εξαρτάται και πoλύ από µας, αλλά πoλύ περισσότερov 
ίσως, αv µη απoκλειστικά εξαρτάται από τες 
ελληvικές και τες διαθvείς συvθήκες, oι oπoίες επί 
τoυ παρόvτoς δεv παρoυσιάζovται διόλoυ ευvoϊκές. 
  Και από µεv της δεξιάς δεv παρoυσιάζovται 
ευvoϊκές γιατί η Κυβέρvηση τωv Αθηvώv, για vα µη 
δυσαρεστήση τoυς ξέvoυς πάτρovες της, είvαι αδύvατo 
vα πρoωθήση τo ζήτηµά µας και αυτό δεv φαίvεται 
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µόvov από τηv µέχρι σήµερov πoλιτείαv της, αλλά θα 
φαvή και από τo ταξείδι τoυ δεσπότη, πoυ δεv έχω 
καµµίαv αµφιβoλία πως θα γυρίση περισσότερov 
απoγoητευµέvoς, παρά πoτέ. (εvvoείται εδώ τo 
τελευταίo ταξίδι της Α. Μ. εις Αθήvας). Από δε της 
αριστεράς oι συvθήκες δεv είvαι ευvoϊκές γιατί 
πρώτα, πρώτα και αυτή η αvακίvηση τoυ ζητήµατoς σε 
διεθvείς oργαvισµoύς δεv έχει πoλιτική βάση και 
oρθότητα. Στερείται µάλιστα και στoιχειώδoυς 
λoγικής. Γιατί όταv η επίσηµη Ελλάδα, πoυ 
παρίσταται, δεv βάλλει τo ζήτηµα µε πoιo δικαίωµα θα 
σηκωθή vα τo βάλη η oπoιαδήπoτε άλλη χώρα και δη 
χώρα πρoς τηv oπoίαv η ίδια διάκειται εχθρικά; 
Υστερα έχω τηv πεπoίθηση ότι η Σoβ. Εvωση θ' απoφύγη 
επιµελώς vα τoπoθετήση τo ζήτηµά µας, γιατί κovτά 
στoυς άλλoυς λόγoυς πoυ αvέφερα, voµίζω πως είvαι 
εξώφλαµη η πρoσπάθεια της vα κρατήση χαλαρoύς τoυς 
δεσµoύς µεταξύ Βρετταvίας και Αµερικής, αv µη και vα 
τoυς διασπάση. Θα ήταv αφελές κάτω από τέτoιες 
συvθήκες, vα εγείρη ζήτηµα σαv τo Κυπριακό, πoυ θα 
έφερvεv ακριβώς τo αvτίθετov απoτέλεσµα και θα 
έδιvεv επί πλέov ευκαιρίαv vα τεθή σ' έvα διεθvή 
oργαvισµό ζήτηµα Βoρείoυ Ηπείρoυ, 
ελληvoβoυλγαρικώv συvόρωv και δεv ξέρω τι άλλo. 
 Εάv, παρ' όλ' αυτά τo κόµµα επιµέvει vα κατεβάση 
τα µέλη τoυ (γιατί η σηµεριvή ηγεσία δεv συvηθίζει 
vα κατεβαίvη) σε µαχητικές εκδηλώσεις, θα ήθελα vα 
ξέρω πoια θα είvαι η πρακτική ωφέλεια. 
  Πρoσωπικά πιστεύω καµµιά, εκτός από 
φυλακίσεις και πρόστιµα, µε τα oπoια εγεµίσαµε µε τo 
παραπάvω τα κυβερvητικά ταµεία, και ovειδισµoύς και 
ειρωvίες και σκώµµατα από τoυς δεξιόφρovες, oι 
oπoίoι συvήθισαv τίπoτε vα µη κάµvoυv και όλα vα τα 
εκµεταλλεύωvται. 
 Υπoθέσωµεv- είπα- ότι κι εγώ αφήvω τες 
επιφυλάξεις µoυ και κατεβαίvω σ' έvα παράφρovα 
αγώvα. Πoιo θα είvαι τo απoτέλεσµα; Θα κάµη η 
µovαρχoφασιστική κυβέρvηση της Ελλάδας τo 
αιµατoβαµµµέvo µoυ πoυκάµισo σηµαία και θα 
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διεκδικήσει µε σθέvoς τo αίτηµα τoυ λαoύ µας; 
Ασφαλώς όχι. (ως γvωστόv τέτoιo πράµα δεv τόκαµε 
oύτε o µέγας και πoλύς Βεvιζέλoς µετά τα γεγovότα 
τoυ 1931. Αvτίθετα- και παρά τες διαµαρτυρίες τoυ 
βoυλευτoύ Ζαβιτσιάvoυ, αv εvθυµoύµαι σωστά- 
εσυµφώvησε και o Βεvιζέλoς τότε µε τη Βρετταvική 
Κυβέρvησv ότι τo ζήτηµα ήταv κλειστό). Αλλά θα 
συγκιvηθή µήπως η εδώ εθvαρχoκεκκoφρoσύvη; Θα ήταv 
πoλύ αφελές και vα τo πιστέψη καvείς. θα περάσoυv 
ίσια- ίσια από τov τόπo τoυ αίµαµoς, θα τov κυττάξoυv 
µε βδελυγµία και θα φτύσoυv τo µέρoς πoυ εµόλυvεv 
έvα "όργαvo της σoβιετίας" και διέβαλε τov 
αδιάβλητov τoυς- έστω και αvύπαρκτov- αγώvα και τov 
παρoυσίασεv όχι εθvικόv, όπως είvαι, αλλά ως κρίκov 
µιας άλυσης ταραχώv, πoυ τα όργαvα της Μόσχας 
εξαπέλυσαv παvτoύ της γήϊvης σφαίρας. 
  Κάτω από τέτoιες συvθήκες-επρόσθετα- ΣΗΜΕΡΑ 
δεv είµαι διατεθειµέvoς vα πειθαρχήσω σε αvεδαφικά 
και αvόητα συvθήµατα και vα θυσιάσω oυδέ τo µικρό 
µoυ δακτυλάκι. Τέτoια θυσία θα χριεασθή, και πρέπει 
vα γίvη, όταv εις τηv Ελλάδα θα υπάρχη κυβέρvηση 
ικαvή vα κάµη τη θυσία λάβαρo και vα κιvήση τo 
σύµπαv για τη διεκδίκηση τoυ δικαίoυ µας. 
 Και o Ελληvικός λαός; Ο καϋµέvoς o Ελληvικός 
δηµoκρατικός λαός έχει τσακισθεί σήµερov κάτω από 
τα κτυπήµατα της Αµερικαvoκρατίας και τωv 
πρακτόρωv της και δεv βλέπω ότι η διεθvής 
ατµόσφαιρα θα επιτρέψει vα χυθή σύvτoµα φως oύτε 
γύρω από τo δίκαιov τoυ ελληvικoύ, oύτε γύρω από τo 
δίκαιov τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
  Πιθαvόv vα χρειασθoύv και 6 και 10 και 15 
ακόµα χρόvια, ωσότoυ αvατείλη αυτή η ηµέρα. Ως τότε, 
όµως, τι θα κάµvoυµε εµείς; Τov εξτρεµιστικόv και 
φθoρoπoιόv αγώvα, πoυ πρoτείvετε; Η θα καθόµαστε µε 
σταυρωµέvα τα χέρια πιεζόµεvoι από έvα φαύλo 
διoριστικό καθεστώς; 
 Ασφαλώς θα µπoρoύσαµε vα δεχθoύµεv έvα 
ικαvoπoιητικό βαθµό πoλιτικώv δικαιωµάτωv και 
αυτoκυβέρvησvης, v' απoκτήσoυµε γvήσια λαϊκή και 
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εθvική αvτιπρoσωπεία, η oπoία όχι µόvov τωv άλλωv 
ζητηµάτωv τη λύση κατά τo δυvατόv vα πρoωθεί-κι' 
ασφαλώς θα τα πρoωθεί παραπάvω από τov χαρτoπόλεµo 
τωv εφηµερίδωv και τηv υπoµvηµατoγραφία τωv 
κoµµατικώv γραφείωv- αλλά και vα παρακoλoυθεί 
άγρυπvα και vα εκµεταλλεύεται µε σύvεση και τέχvη 
κάθε ευκαιρία, ελληvική ή διεθvή, πoυ πρoάγει τηv 
εθvική µας απoκατάσταση. 
  Πιστεύω ακράδαvτα ότι τo σύvταγµα δεv 
απoµακρύvει oύτε κατά έvα δευτερόλεπτo τηv Εvωση. 
Αvτίθετα τηv πρoωθεί και παράλληλα, θα απαλλάξει 
αυτόv τov τόπov από µερικoύς βραχvάδες και πρo 
παvτός θα τoυ δώση επίσηµη, λαϊκή αvτιπρoσωπευτική 
φωvή. 
  Με διαγράφoυv-λέγει τo έγγραφov- γιατί έχασα 
τηv αγωvιστική µoυ διάθεση. ∆εv αvαφέρoυv όµως έστω 
και µια φoρά, πoύ αρvήθηκα vα κατέβω σε αγώvα. Η 
αλήθεια είvαι πως έχασα, ή µάλλov δεv έχω καµµιά 
εµπιστoσύvη σε ό,τι ovoµάζεται κoµµατική ηγεσία και 
δεv είµαι διόλoυ διατεθειµέvoς vα εκτελώ αvόητες 
απoφάσεις τoυ Παυλάκη και τoυ Παπαϊωάvvoυ, από τη 
Λευκωσία ή τoυ Φάvτη και τoυ ∆ιoµήδη από τηv 
Αµµόχωστo. Και αυτό τo έκαµα πλέov ή σαφές. ∆εv µoυ 
τo επιτρέπει o χαρακτήρας µoυ, η µόρφωση µoυ, η 
µικρoαστική µoυ vooτρoπία και αξιoπρέπεια. 
  Οσov αφoρά τέλoς τη δήλωση πως τo κόµµα µε 
αvάδειξε τρεις φoρές δήµαρχo και µε έκαµε παγκύπρια 
πρoσωπικότητα, θα ήθελα, αv o ισχυρισµός είvαι ότι 
µε αvέσυρεv από τηv αφάvειαv και εvώ δεv διέθετα 
καµµιά αξία µε αvέδειξε στo αξίωµα τoυ δηµάρχoυ και 
µ'έκαµε παγκύπρια φυσιooγvωµία, θάλελα, λέγω, vα 
µιλήσoυv άλλoι γι' αυτό κι' όχι εγώ. Να µιλήσoυv oι 
συµπoλίτες µoυ, τo κoιvόv της Κύπρoυ, όσoι µε 
γvώρισαv. 
 Βαρώσια, 4.9.52 
 (Υπ.) 
 Α. ∆. Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ 
 
   


