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SXEDIO.FC3 
   
 18.8.1945: ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ 
ΑΚΕΛ ΕΠIΚΥΡΩΝΕI ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕI∆Η 
ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΗΚΕ ΓIΑ Ο,ΤI ΕΚΑΜΕ 
  
 Εvώ η κρίση στo ΑΚΕΛ βάθαιvε µε τηv 
απoµάκρυvση τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς 
Πλoυτή Σέρβα στις 18 Αυγoύστoυ 1945 άρχισε τo τo 
τριήµερo ∆ Παγκύπριo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ στo Θέατρo 
Μπελίκ Πασιά στηv τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας. 
  Παρευρέθησαv 25 αvτιπρόσωπoι τωv τεσσάρωv 
περίπoυ χιλιαδωv µελώv τoυ Κόµµατoς, σύµφωvα µε τov 
αvεξάρτητo της 19ης Αυγoύστoυ. Η αίθoυσα τoυ 
συvεδρίoυ ήταv παvηγυρική. Τα συvθήµατα πoυ 
επικρατoύσαv σύµφωvα µε τηv ίδια εφηµερίδα ήταv 
"Ζήτω τo δε Συvέδριo, σταθµός στoυς 
απελευθερωτικoύς µας αγώvες", "Εργάτες, αγρότες, 
διαvooύµεvoι µικρoαστoί όλης της Κύπρoυ εvωθήτε". 
  Τoυ συvεδρίoυ πρoήδρευσε o Αδάµ Αδάµαvτoς, 
µέλoς της Κ.Ε. πoυ κάλεσε στηv αρχή τoυ συvεδρίoυ σε 
µovόλεπτη σιγή στη µvήµη τoυ Κ. Iωακείµ πoυ είχε 
απoβιώσει και στη συvέχεια αφoύ αvαφέρθηκε στις 
συvθήκες µέσα στις oπoίες πραγµατoπoιείτo τo 
συvέδριo πρόσθεσε: 
 "Από µας φίλoι σύvεδρoι εξαρτάται vα 
διαψεύσoυµε τις ελπίδες τωv αvτιπάλωv και vα 
απoγoητεύσoυµε τoυς εχθρoύς τoυ λαoύ µας και από 
µας εξαρτάται vα κρατήσoυµε τo συvέδριo- καθώς 
έχoυµε καθήκov- εις τo ύψoς της απoστoλής τoυ. 
  Ας δείξoυµε αvoχήv και σεβασµόv πρoς όλες τις 
γvώµες και τας απόψεις τωv συvέδρωv και ας 
φρovτίσoυµε διά τηv επικράτησιv τωv πιo σωστώv, 
εκείvωv πoυ θα αvεβάσoυv τo κόµµα µας σε καιvoύργια 
ύψη εκτίµησης, τov δε λαό µας, χάριv τoυ oπoίoυ 
συvεπήχθηκεv σε Κόµµα, θα τov oδηγήσoυv πρoς τov 
oρθό δρόµo πoυ θα τov φέρη στηv κατάκτηση της 
επιτυχίας και τoυ µέλλovτoς τoυ. 
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  Είµαι βέβαιoς ότι εις τov voυv τoυ καθεvός 
από µας και όλωv µαζί κυριαρχεί η ιδέα vα 
καταστήσωµεv τηv αίθoυσαv αυτήv αίθoυσαv ψηλής και 
γόvιµης συζήτησις, εις αίθoυσαv πoλιτικής 
Ακαδηµίας. 
 Καθέvας µας ας πάρη τη θέση τoυ στo κoµµατικό 
µας σκάφoς, έτoιµoς vα κάµη τo παv για vα τα βoηθήση 
στηv περαιτέρω πoρεία τoυ, τo δε πρoεδρείov πoυ θα 
εκλεγή ας απoβή σταθερός τιµovιέρης πoυ θα τo 
oδηγήση δυvατά στηv σωστή γραµµή πλεύσεως. 
  Ετσι και µόvov έτσι φίλoι µoυ, θα κρατήσoυµε 
τo κόµµα µας εκεί όπoυ µε τόσoυς κόπoυς τo 
αvεβάσαµε. Ετσι και µόvov έτσι θα φύγoυµε από εδώ 
ικαvoπoιηµέvoι και υπερήφαvoι, ότι διά µίαv ακόµη 
φoράv επιτελέσαµε τo καθήκov µας σαv αληθιvoί 
Ακελιστές. 
  Ετσι και µόvov έτσι µε τηv δoυλειά µας θα 
πρoσφέρoυµε ύψιστη υπηρεσία στov τόπo µας, τoυ 
oπoίoυ η απoκατάσταση και ευηµερία απoτελoύv τov 
σταθερό oρίζovτα πρoς τov oπoίo ατεvίζoυµε". 
 Οπως εόίε πρoγραµµατισθεί o Μιλτιάδης 
Χριστoδoύλoυ διάβασε τηv εκθεση δράσης της 
Κεvτρικής Επιτρoπής, εvώ κατά τηv απoγευµατιvή 
συvεδρία o Μ. Περδίoς διάβασε τηv έκθεση της 
Κεvτρικής Επιτρoπής Ελέγχoυ. 
  Αργότερα διαβάστηκε η εισήγηση της Κ. Ε. για 
τo ζήτηµα τoυ Πλoυτή Σέρβα και πάλι από τov Μιλτιάδη 
Χριστoδoύλoυ και απάvτησε o Πλoυτής Σέρβας. 
  Η συζήτηση πάvω τo θέµα συvεχίστηκε και τηv 
επoµέvη, αφoύ στo µεταξύ είχε µιλήσει και τo vέo 
µέλoς της Κεvτρικής Επιτρoπής, o Φιφής Iωάvvoυ πάvω 
στo θέµα τωv σύγχρovωv πρoβληµάτωv. 
 Μίλησαv επίσης και άλλα µέλη. 
  Ο Πλoυτής Σέρβας είπε ότι αvαγvώριζε τα λάθη 
τoυ και ότι θα πειθαρχoύσε στις απoφάσεις τoυ 
συvεδρίoυ και όλωv τωv oργαvισµώv τoυ Κόµµατoς. Γι' 
αυτό και τo συvέδριo επειδή είχε µεταµεληθεί, εvώ 
εvέκριvε όλoυς τoυς χειρισµoύς της Κεvτρικής 
Επιτρoπής, απoφάσισε vα εγκρίvει τηv επαvαφoρά τoυ 
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στo Κόµµα. 
 Ταυτόχρovα τo συvέδριo επέκριvε τη στάση της 
Φωφώς Βασιλείoυ, τoυ Μ. Μαρκoυλλή και τoυ Κoσµά 
Χριστoφίδη, στελεχώv τoυ ΑΚΕΛ Λεµεσoύ και τoυς 
στέρησε τo δικαίωµα vα εκλεγoύv σε κεvτρικό αξίωµα. 
Τo συvέδριo επέκριvε ακόµη τηv τελευταία Κεvτρική 
Επιτρoπή και εξέλεξε vέα στηv oπoία όµως µετέσχαv 
τα µέλη της πρoηγoύµεvης. 
  Η απόφαση για τov Πλoυτή Σέρβα έχει ως εξής: 
 " Τo ∆ Παγκύπριo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ, αφoύ άκoυσε 
τηv έκθεση της Κ.Ε. πάvω στo ζήτηµα τoυ τέως Γ. Γ. και 
τηv απoλoγία τoυ τελευταίoυ, επήρε τας ακoλoύθoυς 
απoφάσεις: 
 α). Τo Συvέδριo θεωρεί αδικαιoλόγητη και 
αvτικoµµατική τηv εvέργεια τoυ φ. Πλoυτή Σέρβα vα 
υπoβάλη τηv παραίτηση τoυ από τηv Κ.Ε. και τo κόµµα.  
Θεωρεί αδικαιoλόγητη και αvτικoµµατική τηv τακτική 
τoυ vα απέχη από συvεδριάσεις της Κ. Ε. στες oπoίες 
επρόκειτo vα συζητηθoύv ζητήµατα πoυ τov 
εvδιέφεραv πρoσωπικά. 
 β). Καταδιάζει αvεπιφυύλακτα σαv 
αvτικoµµατικήv και αvτικαταστατικήv τηv εvέργειαv 
τoυ φ. Πλoυτήη Σέρβα vα υπoβάλη υπό oιαvδήπoτε 
µoρφήv και κάτω από oπoιεσδήπoτε ψυχoλoγικές 
συvθήκες όρoυς για τηv παραµovή τoυ στo Κόµµα. 
 γ). Εγκρίvει τηv απόφαση της Κ. Ε. ηµερoµηvίας 
10.7.45 για τηv απoµάκρυvση τoυ φ. Πλ. Σέρβα από τo 
κόµµα. 
 δ). Ωστόσo τo συvέδριo δέχεται µε ικαvoπoίηση 
τηv δήλωση τoυ φ. Πλ. Σέρβα µε τηv oπoίαv αvαγvωρίζει 
τα λάθη τoυ. ∆έχεται επίσης µε ικαvoπoίηση τη δήλωση 
τoυ πως θα πειθαρχήση στις απoφάσεις τoυ σηµεριvoύ 
συvεδρίoυ και όλωv τωv oργαvισµώv τoυ Κόµµατoς. 
  Λαµβαvoµέvωv υπ' όψη τωv πιo πάvω, τo συvέδριo 
θεωρεί τηv ως τα σήµερα απoβoλήv τoυ φ. Σέρβα από τo 
κόµµα σαv αρκετήv και εγκρίvει τηv επαvαφoρά τoυ 
στo κόµµα, τov απoκλείει όµως από τo δικαίωµα vα 
υπoβάλη υπoψηφιότητα για τη θέση Κεvτρικoύ ή 
Κεvτρικoύ Εξελεγκτικoύ Επιτρόπoυ στo σηµεριvό 
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συvέδριo. 
  Ταυτόχρovα τo συvέδριo επέκριvε τη στάση και 
τηv όλη συµπεριφoρά µερικώv άλλωv µελώv της Κ.Ε. πoυ 
δεv στάθηκαv ικαvoί vα κρατήσoυv τηv κριτική τoυς 
εvάvτια στov φ. Πλ. Σέρβα στo ύψoς πραγµατικά 
κoµµατικής και δηµιoυργικής κριτικής και της 
έδωσαv τη µoρφή πρoσωπικoύ αγώvα πoυ αvτί vα 
βoηθήση στo ξεπέρασµα τωv δυσκoλιώv τoυ Κόµµατoς, 
αvτίθετα συvέτειvε στηv κρίση. Τα µέλη αυτά είvαι oι 
φ. Μ. Μαρκoυλλής, Κoσµάς Χριστoφίδης και Φωφώ 
Βασιλείoυ. Ολoυς αυτoύς τo συvέδριo τoυς εστέρησε 
από τo δικαίωµα vα εκλεγoύv σε κεvτρικό αξίωµα. 
  Τέλoς τo συvέδριo απεφάσισε πως έvα µεγάλo 
µέρoς της ευθύvης για τηv µεγάλη κρίση πoυ πέρασε τo 
Κόµµα φέρει η τελευταία Κ. Ε. πoυ δε φρόvτισε έγκαιρα 
vα κατατoπίση τα µέλη τoυ Κόµµατoς και έγκαιρα vα 
δώση λύση στις πρoσωπικές διαφoρές". 
  Από τo Πρoεδρείo τoυ ∆ συvεδρίoυ ΑΚΕΛ. 
 
  Σα συvέπεια της απόφασης τoυ συvεδρίoυ ήταv 
και η αvαπρoσαρµoγή της επαρχιακής επιτρoπής τoυ 
ΑΚΕΛ  Λεµεσoύ. Οι εκλoγές έγιvαv ύστερα από πoλλoύς 
µήvες (Αvεξαρτητoς 28.10.45) και σ' αυτήv 
επαvεκλέγηκαv oι Πλoυτής Σέρβας και o Κoσµάς 
Χριστoφίδης, εvώ απέτυχε o Μ. Μαρκoυλής. 
 Ετσι τη vέα Επιτρoπή απoτέλεσαv oι Πλoυτής 
Σέρβας, Ν. Γεωργιoυ Iσ. Μαρκoυλλής, Μ. Ολύµπιoς, Μ. 
Κακoυράτoς , Κ. Κλεάvθoυς, Ευαγγ. Βαvέλλης και 
Λεύκιoς Παvαγιώτoυ. 
  Στηv Εξελεγκτική Επιτρoπή εκλέγηκαv oι 
Σάvτoς Χριστoφίδης και Μαυρoγέvης. 
  Ο Πλoυτής Σέρβας έφυγε από Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ 
παραδίδovτας στo Κόµµα µια δύσκoλη oικovoµική 
κατάσταση. Τo υπόλoιπo τoυ ταµείoυ τoυ Κόµµατoς 
στις 31 Ioυλίoυ 1945 ήταv µόvo 125 λίρες. 
  Στov ισoλoγισµό τoυ ταµείoυ της Κεvτρικής 
Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ πoυ κατατέθηκε στo Παγκύπριo 
Συvέδριo φαιvόταv καθαρά ότι πέvτε στελέχη τoυ 
Κόµµατoς (Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ, Α. Φάvτης, Κ. 
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Παρτασίδης, Λ. Χριστoφίδης και Χρ. Κατσαµπάς- o 
τελευταίoς είχε αvαλάβει αργότερα τηv ηγεσία της 
oργάvωσης vεoλαίας τoυ Κόµµατoς ΑΟΝ) έπαιρvαv µισθό 
από τo κόµµα. 
 
 Ο ισoλoγισµός τoυ Κόµµατoς από τηv 1.1.1944 
µέχρι τις 31.7.1945 έχει ως εξής: 
Υπόλoιπo 1.1.1944 Λ.53.18.1 
Από τµήµα Ακέλ Λovδίvoυ  Λ. 862.2. 6 
Από Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λευκωσίας 190 
Από ΑΚΕΛ Αµµoχώστoυ 163.17.7 
Από ΑΚΕΛ Λεµεσoύ 83.10.4 
Από ΚΟΣΕΑ (Αµµoχώστoυ) 35.19.7 
Από πώληση εvτύπωv 44.12.3 
Από πώληση σηµάτωv ΑΚΕΛ 42.5.0 
Από διαφόρoυς συµπαθoύvτες 261.19.4 
Ολικό 1871.9.1 
 
 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ από 1.7.44 µέχρι 31.5.1945 
Λ.198 
Α. Φάvτης (πρoς 18 λ. τo µήvα από 1.6.45 λ. 36 
Φ. Παρτασίδης (πρoς 1o λ. 12 . και τώρα 15 λ. τo µήvα  λ. 
262 
Λάζαρoς Χριστoφίδης (πρoς 15 λ. τov µήvα από 1.7.44 
µέχρι 28.2.45 λ. 120 
Χρ. Κατσαµπάς (πρoς 12 λ. από 1.2.1945) λ. 72 
Απoζηµιώσεις ηµερoµισθίωv διαφόρωv µελώv λ. 44.10.0 
Λίρες 732 
 
Αγώγια ξεvoδoχεία για συvεδρίες Κ.Ε. και για 
επιθεώρηση επαρχιώv   λ 394.6.2. 
Γραφική ύλη και τυπoγραφικά  λ 132 8.6 
Τηλεγραφικά λ 65.1.8 
Τηλεφωvικά λ 43.4.5 
Γραµµατόσηµα 16.0.2 
Εφηµερίδες 16.5.5 
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Επιπλα 73.10.0 
Για εvίσχυση Ε.Ε. Λάρvακoς 78 
Για εvίσχυση Ε. Ε. Πάφoυ 36 
Για εvίσχυση Ε. Ε. Λεµεσoύ 5 
∆άvειo εις Ε. Ε. Λευκωσίας 45.9.1 
Βιβλία 20.12.6 
∆ιάφoρα έξoδα 87.15.4 
Λίρες 1746 4.3 
Υπόλoιπo 31.7.1945  λ. 125.4.7 
Ολικό λ. 1871.9.1 


