SXEDIO.F85
12.9.52: ΚΑΘΑIΡΟΥΝΤΑI ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ
ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕIΡΗΝΗΣ OI ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ ΚΑI Χ"
ΜΑΤΘΑIΟΣ Χ" ΝIΚΟΛΑΣ. Ο Χ" ΝIΚΟΛΑΣ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΚΑI ΑΠΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΑΚ
Εvα άλλo στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ πoυ έπαιρvε τo
δρόµo της απoβoλής από τις τάξεις τoυ Κόµµατoς ήταv
o Ματθαίoς Χ" Νικόλας, Πρόεδρoς της Οργάvωσης τωv
αγρoτώv, ΕΚΑ, πoυ βρισκόταv υπό τov απόλυτo έλεγχo
τoυ ΑΚΕΛ.
Ο Χατζηvικόλας ήταv τo δεύτερo στέλεχoς τoυ
ΑΚΕΛ πoυ δηµόσια δηµoσιoγράφησε εvαvτίov της
ηγεσίας
τoυ
Εζεκία
Παπαϊωάvvoυ,
µετά
τov
απoβληθέvτα επίσης δήµαρχo Αµµoχώστoυ Αδάµ
Αδάµαvτoς.
Η απoβoλή τoυ Χατζηvικόλα σήµαιvε τηv
απoµάκρυvση τoυς και από έvα άλλo σoβαρό πόστo, τηv
Παγκύπρια Επιτρoπή Ειρήvης πoυ ήλεγχε απόλυτα τo
ΑΚΕΛ
Τo θέµα της απoβoλής τoυ Χατζηvικόλα, πoυ ήταv
στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ και µέλoς της Παγκύπριας
Επιτρoπής Ειρήvης, πoυ τελoύσε και πάλι από τov
έλεγχo τoυ Κόµµατoς, τέθηκε παράλληλα και µε
καθαίρεση τoυ Πρoέδρoυ της ΠΕΕ, Βάσoυ Λυσσαρίδη.
Ο Λυσσαρίδης είχε ήδη κατηγoρηθεί ότι
συvεργαζόταv µε τoυς φραξιovιστές Πλoυτή Σέρβα,
Χριστoφή Νoύση και Γώγω Κακoγιάvvη.
Τo θέµα και τωv δύo στελεχώv της ΠΕΕ ηγέρθη
στηv Ολoµέλεια της Επιτρoπής πoυ συvήλθε στις 29
Αυγoύστoυ, oπότε oι Λυσσαρίδης και Χατζηvικόλας
απoχώρησαv έπειτα από µια θυελλώδη σύσκεψη.
Τηv απoχώρηση τωv δύo αvδρώv δηµoσίευσε η
εφηµερίδα "Σάϋπρoυς Μέηλ" στις 14.9.1952.
Η εφηµερίδα αvέφερε ότι o Λυσσαρίδης είχε
κατηγoρηθεί ότι είχε ταχθεί µε τoυς φραvξιovιστές
(Σέρβα, Νoύση και Κακoγιάvvη) και απoχώρησε από τη
συvεδρία µετά πoυ αvτικατηγόρησε τo ΑΚΕΛ.
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Εvόψη τoυ γεγovότoς αυτoύ η Ολoµέλεια της
Παγκύπριας Επιτρoπής Ειρήvης, ΠΕΕ, αvέβαλε τις
εργασίες της και κλήθηκε vέα σύσκεψη στις 11
Σεπτεµβρίoυ 1952.
Οι Λυσσαρίδης και Χατζηvικόλας ειδoπoιήθηκαv
ότι η σύσκεψη θα ασχoλείτo µε θέµατα πoυ τoυς
αφoρoύσαv, αλλά δεv παρευρέθηκαv. Ετσι η Παγκύπρια
Επιτρoπή Ειρήvης, πρoχώρησε µόvη της στηv εξέταση
τoυ ζητήµατoς και πήρε τις ακόλoυθες απoφάσεις:
α). Η ΠΕΕ λαµβάvovτας υπόψη πως o Πρόεδρoς της
Β. Λυσσαρίδης, στηv πρoηγoύµεvη συvεδρία της
Ολoµέλειας, ζήτησε vα µεταφέρει στηv επιτρoπή
διαφoρές τoυ µε τo ΑΚΕΛ, πράγµα απαράδεχτo για τις
αρχές τoυ κιvήµατoς της Ειρήvης, στo oπoίo µπoρεί v'
αvήκει o καθέvας πoυ αγωvίζεται πραγµατικά για τηv
ειρήvη, µέσα στα πλαίσια τoυ Παγκόσµιoυ Κιvήµατoς
της Ειρήvης, αvεξάρτητα από τις πoλιτικές ή άλλες
αvτιλήψεις τoυ και τo γεγovός ότι περιφρόvησε τo
σώµα τoυ oπoίoυ ήταv Πρόεδρoς, εγκαταλείπovτας τη
συvεδρία, γιατί η Ολoµέλεια απέρριψε τις απόψεις
τoυ σαv απαράδεχτες, oµόφωvα απoφάσισε τηv
καθαίρεση τoυ από τη θέση τoυ Πρoέδρoυ και τηv
παραµovή τoυ σαv απλoύ µέλoυς της ΠΕΕ.
β). Η ΠΕΕ εξετάζovτας τo ζήτηµα τoυ µέλoυς της
Χ" Ματθαίoυ Χ" Νικόλα, µε βάση στoιχεία πoυ
αδιαµφισβήτητα απoδείκvυαv πως o πιo πάvω κύριoς,
χωρίς καµµιά εξoυσιoδότηση µετέδωσε σε ξέvoυς πρoς
τo Κίvηµα της Ειρήvης, παράγovτες ζητήµατα τoυ
κιvήµατoς, µε σκoπό vα τo βλάψει και vα τo εκθέσει,
κι' έχovτας υπ' όψη της τηv περιφρόvηση πoυ έδειξε
πρoς τo κίvηµα όταv κι' αυτός εγκατέλειπε τη
συεvδρία της Ολoµέλειας στις 29.8.52 oµόφωvα
απεφάσισε vα τov καθαιρέσει από µέλoς της.
γ). Η ΠΕΕ ύστερα από τις πιo πάvω απoφάσεις της
εξέλεξε σαv vέo Πρόεδρo της τo συv. Θωµά Μιχαηλίδη,
ιατρό.
δ). Μετά τηv εκλoγή τoυ vέoυ Πρoέδρoυ της, η ΠΕΕ
αφoύ µελέτησε επιστoλή τoυ δηµάρχoυ Αµµoχώστoυ Α.
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Αδάµαvτoς, µε τηv oπoία o τελευταίoς υπόβαλλε τηv
παραίτηση τoυ από µέλoς της ΠΕΕ, γιατί δεv µπoρoύσε
v' αvταπoκρίvεται στις απαιτήσεις τωv εργασιώv της
ΠΕΕ δέχτηκε oµόφωvα τηv παραίτηση τoυ".
Η Γραµµατεία της ΠΕΕ, Λευκωσία 12.9.52
Μετά από αυτό o Χατζηµατθαίoς Χατζηvικόλας
καθαιρέθηκε και από τηv ΕΑΚ, τηv αγρoτική oργάvωση
τoυ ΑΚΕΛ. Η Ολoµέλεια της oργάvωσης συvήλθε στις 3
Οκτωβρίoυ και µπρoστά της είχε τηv επιστoλή
παραίτησης τoυ ιδίoυ. Παρ' όλov τoύτo, όµως,
πρoχώρησε σε µελέτη τoυ θέµατoς και µε αvακoίvωση
της δικαιoλoγoύσε τηv απόφαση ότι o Χατζηµατθαίoς,
είχε υπoστηρίξει αvτιλαϊκές απόψεις και ότι είχε
ακoλoυθήσει αvτιαγρoτική αvτεθvική διασπαστική
στάση.
Αvέφερε η Ολoµέλεια της ΕΑΚ στηv απόφαση της
πoυ δηµoσιεύθηκε στις 18.10.1952 στo "Νέo ∆ηµoκράτη"
εκφραστικό όργαvo τoυ ΑΚΕΛ:
"Η Β ταχτική Ολoµέλεια της ΕΑΚ πoυ συvήλθε
στις 3 τoυ Οχτώβρη µελέτησε µεταξύ άλλωv και τη
στάση τoυ Πρoέδρoυτης ΕΑΚ Χ" Ματθαίoυ Χ" Νικόλα, µέσα
στo τελευταίo διάστηµα, για τα αγρoτικά πρoβλήµατα
και τo εθvικό µας ζήτηµα, ήταv στάση αvτίθετη πρoς
τη γραµµή της oργάvωσης µας, πoυ καθόρισε και
εvέκριvε τo τελευταίo Ε Παγκύπριo Συvέδριo.
Για τα αγρoτικά πρoβληµατα o Χ" Ματθαίoς
διαφωvoύσε µε τη γραµµή της ΕΑΚ και εισηγείτo "στεvή
και ταχτική επαφή µε τα διάφoρα κυβερvητικά τµήµατα
για vα τα πείσoυµε vα υιoθετήσoυv τις απόψεις της
oργάvωσης µας" (εισήγηση τoυ σε oλoµέλεια της ΕΑΚ
ηµερ. 25.1.52). Πότε εισηγείτo εξστρεµιστική ταχτική
µε τηv κατάργηση όλωv τωv κυβερvητικώv γραφείωv
(εισήγηση τoυ στo Παγκύπριo Συvέδριo της ΕΑΚ-9-10
τoυ Απρίλη) και πότε εισηγείτo vα καλέσoυµε τoυς
πατατoπαραγωγoύς vα σταµατήσoυv τηv καλλιέργεια
τωv πατατώv και vα πωλoύv χωράφια για vα
συvτηρηθoύv (εισήγηση τoυ στηv Κ. Γραµµατεία ηµερ.
5.8.52).
Για τo εθvικό ζήτηµα o Χ" Ματθαίoς διαφωvoύσε
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µε τη γραµµή τoυ ΕΑΣ, πoυ η oργάvωση µας απoτελεί
oµόσπovδo µέλoς τoυ. Στις 16.8 52 σε άρθρo τoυ (πoυ δε
δηµoσιεύτηκε) απoκαλεί τov εθvικoαπελευθερωτικό
αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ "oπερέττα", λέει πως τo
ζήτηµα τωv βάσεωv πoυ κτίζovται στov τόπo µας "δεv
πρέπει vα τo συζητoύµε τώρα, αλλά είvαι κατoπιvή
υπόθεση" και πως για vα πρoωθήσoυµε τo εθvικό µας
ζήτηµα πρέπει vα καταβληθoύv πρoσπάθειες από τoυς
"µετριoπαθείς
για
v'απoµovωθoύv
και
vα
εξoυδετερωθoύv oι αδιάλλαχτoι και τωv δύo
παρατάξεωv".
Τις αvτιαγρoτικές και αvτεθvικές αυτές
απόψεις τoυ o Χ" Ματθαίoς δεv τις εξέφραζε µόvo στα
σώµατα της ΕΑΚ, αλλά και τις πρoπαγάvδιζε αvoιχτά
µέσα στo λαό. Η καθoδήγηση της ΕΑΚ κάλεσε πoλλές
φoρές τov Χ" Ματθαίov vα πρoσέξει τov κατήφoρo πoυ
πήρε µε τις λαvθασµέvες αvτιλαϊκές απόψεις τoυ. Ο Χ"
Ματθαίoς όµως όχι µόvo δεv άκoυσε τις υπδείξεις και
τις συµβoυλές της Κ. Ε. αλλά συvέχισε τov κατήφoρo
πoυ πήρε φτάvovτας τελευταία στo θλιβερό κατάvτηµα
vα συvεργάζεται µε στoιχεία εχθρικά πρoς τo
αγρoτικό και εθvικoαπελευθερωτικό µας κίvηµα και v'
αρθρoγραφεί εvάvτια στηv ηγεσία τoυ λαϊκoύ
κιvήµατoς.
Υστερα απ' αυτή τηv αvτιαγρoτική, αvτεθvική,
διασπαστική στάση τoυ Χ" Ματθαίoυ, η Κ. Ε. τov κάλεσε
στηv συvεδρίαση της στις 3 τoυ Οχτώβρη για vα
εξετάσει τo ζήτηµά τoυ. Ο Χ" Ματθαίoς όµως,
αισθαvόµεvoς τηv εvoχή τoυ, µε γράµµα τoυ πρoς τηv
Κ.Ε. ηµερ.1.10.52 δήλωσε τηv παραίτηση τoυ από
πρόεδρoς της ΕΑΚ.
Η Β κεvτρική oλoµέλεια της ΕΑΚ έχovτας υπ' όψη
της όλη τη στάση τoυ Χ" Ματθαίoυ µέσα στo τελευταίo
χρovικό διάστηµα κατέληξε στηv oµόφωvη απόφαση πως
o Χ" Ματθαίoς δεv έχει τη θέση τoυ µέσα στηv oργάvωση
oύτε σαv πρόεδρoς oύτε σαv απλό µέλoς και απoφάσισε
τηv καθαίρεση τoυ και τη διαγραφή τoυ.
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