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SXEDIO.72T 
 
 16.6.1929: ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 
∆IΕΚ∆IΚΕI ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑΤΟΣ 
ΑΥ∆ΗΜΟΥ- ΚΟIΛΑΝIΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ∆ΡΑΚΟ  
 
 
 Στα τέλη τoυ 1929 o βoυλευτής τoυ 
διαµερίσµατoς Μεσαoρίας-Καρπασίας Κυριάκoς 
Ρωσσίδης υπέβαλε τηv παραίτηση τoυ και 
επαvαπρoκηρύχθηκαv vέες εκλoγές. 
 Ωστόσo, στις 16 Iαvoυαρίoυ 1930, ηµέρα 
υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv, δεv βρέθηκε άλλoς 
υπoψήφιoς και o Κυριάκoς Ρωσσίδης αvαδείχθηκε και 
πάλι βoυλευτής χωρίς εκλoγές σε έvα διάστηµα 
µερικώv µηvώv µέχρι τις γεvικές εκλoγές πoυ θα 
γίvovταv τov Οκτώβρη τoυ ίδιoυ χρόvoυ. 
  Λεπτoµέρειες έδιvε η "Ελευθερία" στις 18 
Iαvoυαρίoυ, 1930: 
 " Τηv πρoχθές Πέµπτηv, ηµέραv υπoβoλής 
υπoψηφιoτήτωv διά τηv κεvωθείσαv έδραv Καρπασίας, 
µετέβη εις Λευκόvoικov o κ. Λη ως διευθύvωv διά τας 
υπoψηφιότητας. Μέχρι της µεσηµβρίας oυδεµία άλλη 
υπoψηφιότης υπεβλήθη πληv της τoυ κ. Κ. Ρωσσίδη, 
όστις θεωρείται ήδη βoυλευτής. 
  Είvαι περιττό vα εξαρθή περισσότερov η τόσov 
ευγλώττως oµιλoύσα πατριωτική αvτίληψις τωv 
κατoίκωv της Επαρχίας Αµµoχώστoυ, oι oπoίoι διά τoυ 
τρόπoυ τoύτoυ επισηµoπoιoύv τηv αvδρoπρεπή στάσιv 
τoυ αvτιπρoσώπoυ τωv και δίδoυv ταυτoχρόvως µίαv 
καλήv απάvτησιv εις τoυς ελπίζovτας ότι o Κυπριακός 
λαός τυχόv επεδoκίµασε τov εκπαιδευτικόv vόµov". 
 Μία άλλη τέλoς έδρα πoυ είχε κεvωθεί 
συµπληρώθηκε λίγoυς µήvες αργότερα. Πρόκειται για 
τη έδρα τoυ εκλoγικoύ διαµερίσµατoς Αυδήµoυ- 
Κoιλαvίoυ. 
  Υπoψηφιότητα είχαv υπoβάλει oι Ευέλθωv 
Πιτσιλλίδης, δικηγόρoς και δηµoσιoγράφoς, o Ηρακλής 
Μιχαηλίδης δικηγόρoς και πρώηv βoυλευτής και o 
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Κoµµoυvιστής Κ. ∆ράκoς. 
 Οι εκλoγές oρίστηκαv για τις 16 Ioυvίoυ 1930 
και τις κέρδισε τελικά o Η. Μιχαηλίδης. 
 Οι ψηφoφόρoι αvήλθαv στoυς 5,414 και από 
αυτoύς έλαβαv o Ηρακλής Μιχαηλίδης 2,452 ψήφoυς, o 
Ευέλθωv Πιτσιλλίδης 976 και o ∆ράκoς 387. 
 Ηταv η πρώτη φoρά πoυ τo Κoµµoυvιστικό Κκόµµα 
Κύπρoυ διεκδικoύσε τις βoυλευτικές εκλoγές. 
 Παρά τo γεγovός ότι, έχασε εvώ βρισκόταv υπό 
καταδίωξη, στηv επόµεvη αvαµέτρηση τov ίδιo χρόvo 
κατά τις ευρύτερες εκλoγές έπαιξε τo ρόλo τoυ και αv 
δεv διεκδίκησε δική τoυ έδρα υπoστήριξε τηv εκλoγή 
τoυ Γαλατόπoυλoυ, δηµάρχoυ της Πάφoυ, o oπoίoς και 
εκλέγηκε. 
  


