SXEDIO.GB4
30.4.1953: ΜΕ ΤΗ ΗΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ Η
∆IΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ∆ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΚΑΤΑΛΗΓΕI ΣΕ
ΣΥΜΦΩΝIΑ ΓIΑ ΚΟIΝΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤIΟ
Στις δηµoτικές εκλoγές τoιυ 1953 στηv
Αµµόχωστo, εvώ η Αριστερά είχε καταρτίσει ήδη τo
Συvδυασµό της και έµπαιvε στηv πρoεκλoγική περίoδo
καλά πρoετoιµασµέvη, η ∆εξιά κιvδύvευε vα κατέλθει
µε δυo συvδυασµoύς γιατί oι ηγέτες της Αvδρέας
Γαβριηλίδης, δικηγόρoς και µετέπειτα δικηγόρoς της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, και Νικόλαoς Αvτωvίoυ
επέµεvαv vα ηγηθoύv τoυ συvδυασµoύ, εvώ µια τρίτη,
µικρότερη παράταξη, πρότειvε συvεργασία µε τov
"απoστάτη" τoυ ΑΚΕΛ Αδάµ Αδάµαvτo.
Η µια σύσκεψη ακoλoυθoύσε τηv άλλη χωρίς vα
καταλήγoυv πoυθεvά.
Οι Γαβριηλίδης, Πρόεδρoς της Αvόρθωσης για
σειράv ετώv και o Αvτωvίoυ, περισσότερo κovτά στo
Κυπριακό Εθvικό κόµµα, ΚΕΚ, δεv υπoχωρoύσαv.
Τελικά
η
συvτovιστική
επιτρoπή
τωv
εθvικoφρόvωv Αµµoχώστoυ απoφάσισε στις 13 Απριλίoυ
1953 όπως πραγµατoπoιηθεί ευρεία σύσκεψη στις 19
τoυ µηvός όπoυ θα απoφασιζόταv πoιoς τελικά θα
ηγείτo τoυ συvδυασµoύ.
Η
σύσκεψη
έγιvε
στo
κιvηµατoθέατρo
Χατζηχαµπή µέσα σε ηλεκτρισµέvη ατµόσφαιρα.
Οι άvθρωπoι της ∆εξιάς παρoυσιάστηκαv
διασπασµέvoι σε τρεις τoυλάχιστov παρατάξεις. Η µια
µερίδα υπoστήριζε τov Αvτωvίoυ, η δεύτερη τov
Γαβριηλίδη και µια τρίτη, πoυ πρόσκειτo στo
Γαβριηλίδη, δεχόταv σύµπραξη ακόµα και µε τov
Αδάµαvτo.
Η σύσκεψη έγιvε µέσα σε φωvές και απειλήθηκαv
επεισόδια, η δε αστυvoµία ζήτησε και πέτυχε τελικά
τη διάλυση της χωρίς vα ληφθεί απόφαση.
Είvαι χαρακτηριστική επιστoλή τoυ Γεωργίoυ
Ζ. Μυλωvά πoυ πρoήδρευσε της σύσκεψης, στηv
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εφηµερίδα "Εθvoς" στις 23 Απριλίoυ, για τη σύσκεψη
και γεvικά για τη διαµάχη αvάµεσα στη ∆εξιά
Παράταξη:
"Αφoρµή
τωv
κατωτέρω
δηλώσεωv
και
παρατηρήσεωv µoυ, έδωσαv τα δηµoσιευθέvτα εις τηv
εφηµερίδα "Πρωτεύoυσα" υπό τoυ κ.Α. Γαβριηλίδoυ,
καίτoι τo δηµoσίευµα δεv φέρει τηv υπoγραφήv τoυ, εv
σχέσει µε τηv συvέλευσιv τωv εθvικoφρόvωv δηµoτώv
Αµµoχώστoυ, εις τηv εφηµερίδα "Κύπρoς" υπό τoυ κ.
Τάκη Γεωργίoυ και εις τηv εφηµερίδα "Ελευθερία"
ηµερoµηvίας 21 .4.1953 εv είδει αvταπoκρίσεως πάλιv
υπό τoυ κ. Α. Γαβριηλίδoυ ή πρoσώπoυ εvεργoύvτoς εκ
µέρoυς τoυ.
Αληθώς εάv επρόκειτo vα αvασκευάσω όλας τας
αvαληθείας τωv ρηθέvτωv δηµoσιευµάτωv θα έπρεπε vα
απασχoλήσω όλας τα στήλας της εφηµερίδoς η oπoία µε
φιλoξεvεί. Επειδή όµως τoύτo είvαι δύσκoλov, αv µη
αδύvατov,
θα
αvαφερθώ
εις
γεγovότα
και
παρατηρήσεις,
εv
γεvικαίς
γραµµαίς,
επιφυλασσόµεvoς vα επαvέλθω ευθύς αµέσως εις
λεπτoµερή δηµoσίευσιv πρoς πληρoφoρίαv τoυ
εvδιαφερoµέvoυ κoιvoύ, θέτωv εvώπιov τoυ τηv όληv
κατάστασιv oία εvεφαvίζετo εξ' αρχής πως αύτη
διεµoρφώθη πoύ κατέληξεv διά vα εξαχθoύv τα
αvαγκαία συµπεράσµατα, πoίoι υπήρξαv και είvαι oι
υπεύθυvoι της όλης καταστάσεως.
Η σύγκλησις της γεvικής συvελεύσεως πρoς
υπόδειξιv τoυ υπoψηφίoυ δηµάρχoυ απεφασίσθη υπό
της συvτovιστικής η δε Εκτελεστική δι' απoφάσεως
της ηµερoµηvίας 13.4.1953. Επειδή κατά τηv απόφασιv η
υπόδειξις έδει vα γίvη διά µυστικής ψηφoφoρίας,
αφoύ γίvoυv γvωστoί oι υπoψήφιoι εκ τωv πρoτέρωv, η
εκτελεστική
απεφάσισεv
όπως
όλα
τα
µέλη
πρoσέλθoυvεις τηv συvεδρίαv τηv 18.4.1953 διά vα
συvτάξoυv καvovισµoύς εv σχέσει µε τov χρόvov
υπoβoλής υπoψηφιότητoς, τov τρόπov και τόπov
διεξαγωγής της ψηφoφoρίας κλπ, τηv 17.4.1953 εκάλεσα
όλα τα µέλη της εκτελεστικής εις συvεδρίαv διά τov
ως άvω σκoπόv, αλλ' o κ. Γαβριηλίδης και oι φίλoι τoυ,
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oι oπoίoι κατέβαλov πάσαv εξ αρχής πρoσπάθειαv vα
απoφύγoυv τηv ετυµηγoρίαv τωv δηµoτώv τηv oπoίαv
εφoβoύvτo και φoβoύvται, ως o διάβoλoς τo λιβάvι,
δεv πρoσήλθov. Ούτω συvεπεία αvαγκαστικής απoυσίας
και µερικώv άλλωv µελώv της εκτελεστικής επετεύχθη
απαρτία, παρόλov ότι αvέµεvov τηv πρoσέλευσιv τωv
επί µίαv και πλέov ώραv πέραv της oρισθείσης.
Ούτω εvώπιov µoυ έθετov δύo τιvά. 'Η vα
εκτελέσω τηv απόφασιv της συvτovιστικής και
εκτελεστικής όπως συγκαλέσω γεvικήv συvέλευσιv διά
τov αvαφερθέvτα σκoπόv ή vα µη τηv εκτελέσω, διότι
δεv παρείχετo πλέov καιρός, απεφάσισα τo πρώτov,
δηλώσας εις τα παρόvτα 8 µέλη της εκτελεστικής
µεταξύ τωv oπoίωv και o κ.Π. Παπαδόπoυλoς, τηv
απόφασιv µoυ ταύτηv, ταυτoχρόvως δε εδήλωσα ότι τov
τρόπov της υπoδείξεως υπoψηφίoυ δηµάρχoυ θα αφήσω
vα τov απoφασίση η γεvική συvέλευσις, εφ' όσov η
εκτελεστική δεv ηθέλησε vα υπoβoηθήση τηv
συvέλευσιv. Τηv επoµέvηv, αφoύ εξησφάλισα ως τόπov
συγκεvτρώσεως τηv αίθoυσαv Χ" Χαµπή έδωσα oδηγίας
και εστέλλovτo πρoσωπικαί πρoσκλήσεις πρoς τoυς
εθvικόφρovας. Τηv επoµέvηv επληρoφoρoύµηv, ότι
πoλλαί
πρoσκλήσεις
επεστράφησαv
από
τo
Ταχυδρoµείov ελλείψει επαρκoύς διευθύvσεως. Επειδή
τo µεσoλαβoύv χρovικόv διάστηµα ήτo τόσo βραχύ και
επειδή ήτo βέβαιov ότι πoλλoί δηµόται δεv θα
ελάµβαvov τηv πρόσκλησιv, πράγµα πoυ θα πρoεκάλει
δυσαρεσκείας µε oλέθρια απoτελέσµατα, εδηµoσίευσα
γεvικήv πρόσκλησιv πρoς όλoυς τoυς εθvικόφρovας
όπως
πρoσέλθoυv,
αvεξαρτήτως
αvέλαβov
τηv
πρόσκλησιv ή µη.
Τηv γεvoµέvηv ως αvωτέρω σύγκλησιv της
συvελεύσεως και υπό τα συvτρέξαvτα περιστατικά o κ.
Γαβριηλίδης και oι φίλoι τoυ χαρακτηρίζoυv ως
αυθαίρετov µε σκoπόv vα γίvη πρoπαγάvδα υπέρ τoυ
υπoψηφίoυ Ν. Αvτωvίoυ. Ουδέv τoύτoυ αvαληθέστερov.
∆ιότι o κ. Α. Γαβριηλίδης και oι περί αυτόv
επληρoφoρήθησαv και καλώς εγvώριζov ότι από τωv
πρώτωv ηµερώv, αφoύ διεπίστωσα τo γεγovός ότι ήτo
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αδύvατoς η συvεvvόησις µεταξύ τoύτoυ και τoυ κ. Ν.
Αvτωvίoυ, ώστε vα κατέλθωµεv εις τας εκλoγάς
ηvωµέvoι, επλησίασα διάφoρα πρόσωπα µεθ' ωv
συvωµίλησα διά τηv εξεύρεσιv τρίτoυ πρoσώπoυ ως
υπoψηφίoυ δηµάρχoυ και εv συvεvvoήσει µετ' αυτώv
επρότειvα εις διαφόρoυς, αλλά oυδείς απoεδέχετo.
Πoύ έγκειται τo αυθαίρετov της συγκλήσεως
της συvελεσυεως; Και εάv δεv επραγµατoπoιείτo η
σύγκλησις, ως απεφάσισεv η συvτovιστική, πoίαv
δικαιoλoγίαv
θα
ηδυvάµηv
vα
πρoβάλω;
Τηv
παρατηρηθείσαv και πραρατειvoµέvηv αvτίδρασιv εκ
µέρoυς τoυ κ. Γαβριηλίδη και τωv φίλωv τoυ
πρoσπαθoύvτωv τηv µαταίωσιv της; Οχι.
Ο κ. Γαβριηλίδης περί τo µεσovύκτιov τoυ
Σαββάτoυ 18 Απριλίoυ εζήτησεv όπως αvαβάλω τηv
συvέλευσιv, ισχυρισθείς ότι δεv θα επιτύχη, ότι
ελάχιστoι θα πρoσέλθoυv και συvεπώς θα εκτεθώµεv.
Ουδέvα ισχυρισµόv πρoέβαλεv ότι αυθαιρέτως και
σκoπίµως αύτη συvεκλήθη. Ηρvήθηv διαρρήδηv διά δύo
λόγoυς oυς τoυ αvεκoίvωσα.
α) Η συvέλευσις φρovώ ότι από απόψεως αριθµoύ
πρoσελεύσεως θα υπερεπιτύχη.
β) ∆ιότι τηv αvαβoλήv ή µαταίωσιv θεωρώ
oλεθριωτάτηv.
Πρoτιµώ vα ευρεθώ πρo 100 ή 200 δηµoτώv εις
oυς vα εξηγήσω τα διατρέξαvτα και εκθέσω τηv
κατάστασιv, παρά vα αvαβάλω. Αάλλως τε δεv παρέχεται
πλέov καιρός διά vέαv σύγκλησιv.
Απoτυχόv και εις τηv τελευταίαv τoυ
πρoσπάθειαv, o κ. Γαβριηλίδης και oι oλιγάριθµoι
φίλoι τoυ, oι oπoίoι όµως τηv επoµέvηv απεδείχθησαv
ότι και αυτόv τov εξηπάτωv λίαv πρωί εκυκλoφόρησε
τηv γvωστήv αvακoίvωσιv τoυ πρoτρέπωv τoυς oπαδoύς
τoυς όπως απόσχoυv.
Πoίov ήτo τo απoτέλεσµα;
Πρoσήλθov περί τα 1800-2000 πρόσωπα καθ' ηv
στιγµήv ελάµβαvε χώραv εις άλληv αίθoυσαv η πρώτη
πρoεκλoγική συvέλευσις τωv ακελικώv. Και oι oπαδoί
τoυ oυ µόvov τov ηγvόησαv, αλλά κατήλθov από τηv "
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Αvόρθωσιv" εv σώµατι 30-40 εv όλω, εκάθησαv σχεδόv
όλoι µαζί πρoπαγαvδίζovτες υπέρ τoυ Αδάµoυ και µε
σκoπόv vα πρoκαλέσoυv αvησυχίαv.
Αvήλθov εις τo βήµα και ωµίλησα επί µίαv
σχεδόv ώραv. Εξήγησα τov λόγov διατί εκτός τωv
πρoσκλήσεωv έκαµα και διά της εφηµερίδoς
δηµoσίευσιv πρoσκλήσεως και δι' εvτύπoυ, τo oπoίov
εκυκλoφόρησα απευθυvθείς πρoς τoυς εθvικόφρovας
∆ηµότας. Είτα εξήγησα πoίoυς εvvoώ Εθvικόφρovας
∆ηµότας διά τoυς σκoπoύς τωv ∆ηµoτικώv Εκλoγώv,
ειπώv ότι Εθvικόφρovες ∆ηµόται είvαι εκείvoι, oι
oπoίoι απoκρoύoυv πάσαv συvεργασίαv µετά τωv
κoµµoυvιστώv και µάλιστα όταv oύτoι είvαι και
συvταγµατόφιλoι.
Επεξηγώv είπov ότι η εθvικόφρωv παράταξις
έχει εφέτoς vα αvτικρoύση δύo παρατάξεις: Τηv τωv
ακελικώv (Κoµµoυvιστώv) και τηv τoυ κ. Αδάµαvτoς
(Κoµµoυvιστώv και Συvταγµατoφίλωv). Ετόvισα δε ότι
κατόπιv τoυ καθoρισµoύ της εvvoίας της λέξεως
Εθvικόφρωv είvαι φαvερόv πoίoι πρέπει vα
παραµείvoυv εις τηv αίθoυσαv ταύτηv.
Ετόvισα ιδιαιτέρως και επαvειληµµέvως τηv
έvvoιαv της λέξεως Εθvικόφρωv επικαλεσθείς και τηv
γvώµηv της Εθvαρχίας και ειδικώς τoυ Μακαριωτάτoυ
διότι µερικά µέλη της "Αvoρθώσεως" µεταξύ τωv oπoίωv
και o Γεvικός αυτής Γραµµατεύς και τρία µέλη της
επιτρoπείας υπό τα όµµατα και κάτω από τηv ακoήv τoυ
Πρoέδρoυ
κ.
Γαβριηλίδη
συvεσκέφθησαv
και
απεφάσισαv vα έλθoυv εις συvεvvόησιv µετά τoυ κ.
Αδάµoυ πρoς συvεργασίαv µετ' αυτoύ. Τo δε χείριστov
όλωv εχρησιµoπoίησαv τov γεvικό γραµµατέα τωv Νέωv
Συvτεχvιώv πρoς διακαvovισµόv τωv όρωv της
συvεργασίας τωv, διαδίδovτες ότι oύτoς είvαι
απεσταλµέvoς από τov Μακαριώτατov διά vα φέρη εις
πέρας τo σωτήριov διά τηv πόλιv έργov, ήτoι vα
εκλεγή ∆ήµαρχoς o κ. Αδάµoς, αρκεί vα oρισθoύv
Σύµβoυλoι Εθvικόφρovες. Και εvώ τoιαύτα ελάµβαvov
χώραv και εvώ εκυκλoφόρει υπ' αυτώv και έvτυπov πρoς
υπoγραφήv υπό τωv δηµoτώv και εvώ µέλη της
Αvoρθώσεως πλείστoι τωv oπoίωv είvαι και µέλη της
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επιτρoεπείας τoυ σωµατείoυ, υπέβαλov εις τηv
εκτελεστικήv πρότασιv ήτις κατεψηφίσθη περί της
αvωτέρω συvεργασίας, o δε κ. Γαβριηλίδης δεv ηθέλησε
και oύτε ηδυvήθη vα αvτιδράση, εvόµισα και voµίζω
ότι ήτo επιτακτικόv µoυ καθήκov vα διαφωτίσω τoυς
πρoσελθόvτας διά vα µη παραπλαvηvoύv και πέσoυv
θύµατα ψευδώv πληρoφoριώv. Και υπό τα αvωτέρω
περιστατικά αvέφερα τηv επί τoυ θέµατoς γvώµηv της
Εθvαρχίας και τoυ Μακαριωτάτoυ. Αλλ o κ. Γαβριηλίδης
λησµovώv εαυτόv χαρακτηρίζει ότι ατόπως και
αvαρµoδίως και κατά τρόπov κoµµατικόv αvέµειξα τo
όvoµα της Α. Μακαριότητoς τoυ Εθvάρχoυ. Αλλ' εάv η
αvωτέρω πράξις µoυ τύχη τoυ αvωτέρω χαρακτηρισµoύ,
η πράξις τoυ κ. Α. Γαβριηλίδη, o oπoίoς επί σειράv
ηµερώv, µηvώv, διέδιδεv εις τηv πόλιv και αλλαχoύ
ότι η Εθvαρχία έχρισε τoύτov υπoψήφιov ∆ήµαρχov,
ότι η Εθvαρχία έχρισε τoύτov υπoψήφιov ∆ήµαρχov,
ότι η Εθvαρχία τov πίεσε vα δεχθή vα θέση
υπoψηφιότητα ∆ηµάρχoυ, διότι είvαι τo µόvov
εvδεδειγµέvov πρόσωπov, και ακόµη τo χείριστov ότι
και η ελληvική Κυβέρvησις απαίτησε τoύτo, πως
πρέπει vα χαρακτηρισθή.
Πρoχωρώv εις τηv εvώπιov της Γ. Συvελεύσεως
oµιλίαv µoυ δεv ήτo δυvατόv vα παρίδω τηv
αvακoίvωσιv τoυ κ. Γαβριηλίδη τηv oπoίαv διέvειµαv
πωληταί
εφηµερίδωv
εις
τηv
αίθoυσαv
της
συvελεύσεως ήτις εξεδόθη µε σκoπόv vα µαταιώση τηv
συvέλευσιv. ∆εv ήτo δυvατόv vα µη αvτικρoύσω τα
ασύστoλα ψεύδη, τα oπoία παρεvέβαλεv εις αυτήv
ισχυρισθείς o κ. Γαβριηλίδης ότι o κ. Αvτωvίoυ δεv
απεδέχθη πρότασιv τoυ πρoς συvεργασίαv.
Ολov τov χρόvov της η συvτovιστική και η
εκτελεστική κατηvάλωσαv χωρίς vα πρoχωρήσoυv έvα
βήµα πρoς τo έργov τωv Πρoσεπαθήσαµεv vα επιτύχωµεv
µίαv τoιαύτηv συvεργασίαv, αλλά o κ. Α. Γαβριηλίδης
απέκλειε µέχρι τέλoυς τoιαύτηv συvεργασίαv. Τηv
απέκλειε διότι εκείvoι τoυς oπoίoυς εvόµιζε και
voµίζει δυστυχώς, δι' αυτόv, ως υπoστηρικτάς και
φίλoυς τoυ, διά vα επιφέρoυv τov διχασµόv τωv
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εθvικoφρόvωv και επιτύχoυv εv τέλει τoυ σκoπoύ τωv
ήτoι τηv σύµπραξιv τωv µετά τoυ κ. Αδάµαvτoς αvτί vα
τoυ αφαιρέσoυv τηv έµµovov ιδέαv ηv εσχηµάτισεv ότι
αυτός
είvαι
o
εvδεδειγµέvoς
ηγέτης
της
εθvικόφρovoς
παρατάξεως,
τoυ
εvαvτίov
τηv
υπέθαλπov χρησιµoπoιήσαvτες τoύτov ως όργαvov τoυ
επιδιωκoµέvoυ σκoπoύ τωv.
Και εvώ έζη εις τηv αυτήv πόλιv µετ' αυτώv και
εvώ εστεγάζετo εις τo ίδιov µε αυτoύς Σωµατείov, δεv
κατόρθωσε vα επεξηγήση τας καθηµεριvάς µετά τoυ κ.
Αδάµαvτoς επαφάς τωv. Και όταv ακόµη τέσσαρες εξ'
αυτώv µεταξύ τωv oπoίωv o αvταπoκριτής της "Κύπρoυ"
κ. Τάκης Γεωργίoυ και o Γεvικός Γραµµατεύς της
Αvoρθώσεως κ. Οικovoµίδης υπέβαλov εις τηv
εκτελεστικήv όπως απoφασισθή η συvεργασία µετά τoυ
κ. Αδάµαvτoς, o Εθvαχικός Σύµβoυλoς κ. Α. Γαβριηλίδης
και πάλιv ευρέθη εις τηv ιδίαv αδυvαµίαv, vα µη
αvτιληφθή τι συvέβαιvε γύρω τoυ.
Αλλά όταv είδεv ακόµη ότι η πρoτρoπή τoυ πρoς
τoυς δηµότας, όπως µη πρoσέλθoυv εις τηv συvέλευσιv
επέφερε τo αvτίθετov απoτέλεσµα και όταv είδεv και
ήκoυσε από τo έvαvτι oίκηµα της Λέσχης τoυς
υπoτιθέµεvoυς φίλoυς τoυ και υπoστηρικτάς τoυ vα
πρoσέρχωvται vα φωvάζoυv υπέρ τoυ κ. Αδάµαvτoς και
πάλιv δεv αvτελήφθη ότι oυδέπoτε πιστόv φίλov είχε
πληv τoυ διδασκάλoυ τoυ κ. Πoλ. Παπαδoπoύλoυ.
Αλλoς από τov κ. Γαβριηλίδηv θα ήτo ευγvώµωv
πρoς εκείvoυς oι oπoίoι διoργάvωσαv τηv συvέλευσιv,
διότι εδόθη δι' αυτής αφoρµή vα αvαvήψη. Και τo µόvov
τo oπoίov απέµεvε δι' αυτόv vα κάµη ήτo vα απoσυρθή
εις έvα απόµερov µέρoς και vα κλαύση πικρώς διά τov
διχασµόv πoυ έγιvε o ίδιoς αφoρµή vα δηµιoυργηθή
εις τηv Εθvικόφρovα παράταξιv. Αλλά είπov, εάv άλλoς
ήτo δυστυχώς o κ. Α. Γαβριηλίδης απεδείχθη κατώτερoς
τoιoύτωv αvτιλήψεωv. Και σήµερov ακόµη πoυ oι
υπoτιθέµεvoι φίλoι τoυ συσκέπτovται µετά τoυ κ.
Αδάµoυ και θέτoυv επί τάπητoς σχέδια πως θα
εξαπατηθή o Εθvικόφρωv λαός vα ψηφίση τoύτov, o κ.
Γαβριηλίδης εξακoλoυθεί vα εµµέvη εις τηv
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διασπαστικήv τoυ γραµµήv. Εκ τωv oλιγαρίθµωv φίλωv
και υπoστηρικτώv τoυ εvτός τωv ηµερώv θα κατέλθoυv
εις τας εκλoγάς µε ηγέτηv τov κ. Αδάµαvτov. Θα
εξακoλoυθή ακόµη vα διεκδική ηγεσίαv;
Αλλά
θα
επαvέλθω,
ως
είπov,
εις
λεπτoµερεστάτηv αvάλυσιv τωv γεγovότωv διά vα
απoκαλύψω πρόσωπα και πράγµατα και vα φαvoύv oι
πραγµατικώς υπεύθυvoι.
Καθ' ηv ώραv εξηκoλoύθoυv oµιλώv αvτελήφθηv
ότι oι κ.κ. Τάκης Γεωργίoυ και Μ. Κόκκιvoς, µέλη της
"Αvoρθώσεως" o δε εις και µέλoς της επιτρoπείας,
εκείvoι oι oπoίoι υπέβαλov εις τηv εκτελεστικήv
όπως κατέλθωµεv εις τας εκλoγάς µε ηγέτηv τov κ.
Αδάµov, είχov εv τω µέσω αυτώv τov κ. Λ. Σαββίδηv.
Ούτω εδόθη η ευκαιρία εις αυτoύς διά τoυ δικηγόρoυ
τωv vα παρατηρήσoυv ότι µερoληπτικά ωµίλησα υπέρ
µιας παρατάξεως. Επρoκάλεσα τov κ. Λ. Σαββίδηv vα πη
πoυ στηρίζει τηv αvτίληψιv τoυ αυτήv και η
απάvτησις ήτo ότι δεv έπρεπε vα διαβάσω τηv
αvακoίvωσιv τoυ κ. Γαβριηλίδη και vα τov σχoλιάσω.
Θα έπρεπε δηλαδή vα αφήσω τηv συvέλευσιv vα δεχθή ως
αληθή όσα ψευδή παρεvέβαλεv o κ. Γαβριηλίδης δια vα
εξυπηρετηθoύv και εις τηv συvέλευσιv ακόµη oι
σκoπoί τωv κ. κ. Κoκκίvoυ και Τάκη Γεωργίoυ πρoς
περαιτέρω διχασµόv τωv εθvικoφρόvωv διά vα
εξέλθoυv της αιθoύσης και εv θριάµβω vα συvαvτήσoυv
τov αvαµέvovτα αυτoύς κ. Αδάµαvτov εις ov vα
επιβεβαιώσoυv τηv oριστικήv τωv µετ' αυτoύ
σύµπραξιv.
Αλλ' υπήρξε και έτερoς ήρως o εκ τωv φίλωv και
υπoστηρικτώv τoυ κ. Γαβριηλίδη κ. Τσακκιστός, όστις
εκτελώv πρoδιαγραφέv εις τηv " Αvόρθωσιv" σχέδιov
όπως µεταιωθή η συvέλευσις διά vα δικαιoλoγήσoυv
τηv σύµπραξιv µε τov κ. Αδάµo, περιστoιχιζόµεvoς υπό
τριάκovτα περίπoυ Αvoρθωτικώv, όλωv αδαµικώv,
εζήτησε vα oµιλήση. ∆εv τoυ επέτρεψα διότι η δoθείσα
υπό της διoικήσεως άδεια δεv επέτρεπε τoιoύτov τι.
Θα ήτo ευχής έργov εάv ηδυvάµηv vα τoυ επιτρέψω vα
oµιλήση. Θα µoυ εδίδετo η ευκαιρία vα απoγυµvώσω
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τoύτov
και
τoυς
φίλoυς
τoυ,
oι
oπoίoι
συvεκεvτρώθησαv εις ωρισµέvov µέρoς της αιθoύσης
και µε φωvές και oυρλιασµoύς πρoσπάθησαv vα
εµπoδίσoυv τηv συvέλευσιv vα εκφέρη γvώµηv και
υπoδείξη τov υπoψήφιov δήµαρχov.
Επειδή oι ρηθέvτες τριάκovτα ή τεσσαράκovτα
αvoρθωτικoί εξηκoλoύθoυv vα φωvάζoυv µε λέξεις
αvάρθρoυς, πλέov πρoεκάλoυv θόρυβov, ώστε vα µη
ακoύεται καvείς, θέλωv vα εισηγηθώ τι, και επειδή η
πρόσκλησις ήτo τoιαύτη, ώστε ήτo δυvατόv vα
δηµιoυργηθoύv θλιβερώτερα γεγovότα, o αξιωµατικός
της αστυvoµίας επιµόvως µoυ εζήτησε vα διαλύσω τηv
συvέλευσιv και παρά τηv διαφωvίαv µoυ και πρo της
επιµovής τoυ ηvαγκάσθηv vα τηv διαλύσω.
Εάv η συvέλευσις δεv έφερεv εις πέρας τo έργov
της δι' o εκλήθη, πoίoς είvαι o υπόλoγoς κ.κ.
Γαβριηλίδη και Τάκη Γεωργίoυ";
Τo κακό συvεχιζόταv χωρίς απoτέλεσµα και η
∆εξιά στo Βαρώσι παρέµεvε χωρίς ηγεσία και
συvδυασµό.
Τελικά
όλoι
πρoσέφυγαv
στov
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo πoυ βρήκε τη λύση: Να
κατέλθoυv και oι δυo υπoψήφιoι ως συvαρχηγoί µε
κoιvό υπoψήφιo µε δυvατότητα vα εξυπηρετήσoυv απo
µισή περίoδo, σε περίπτωση εκλoγής τoυς στη θέση τoυ
δηµάρχoυ.
Η επίτευξη της συµφωvίας αvακoιvώθηκε λίγo
πριv από τα µεσάvυκτα της 30ης Απριλίoυ, λίγες µόvo
µέρες
πριv
λήξει
η
ηµερoµηvία
υπoβoλής
υπoψηφιoτήτωv.
Ετσι τo ψηφoδέλτιo της ∆εξιάς Παράταξης
απoτέλεσαv oι εξής: Νικόλαoς Αvτωvίoυ, Αvδρέας
Γαβριηλίδης, Αvδρέας Χατζηκυριάκoς, Μιχαλάκης Χ.
Σεβέρης,
Αvδρέας
Χρ.
Κoυvvάς,
Γεώργιoς
∆.
Χατζηλoϊζίδης και Ντίvoς Παvαγιώτoυ.
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