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15.3.1908: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤIΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1908. Α∆IΕΞΟ∆Ο ΓIΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΛΕΥΚΩΣIΑΣ

Οι δηµoτικές εκλoγές πoυ έγιvαv στις 15
Μαρτίoυ 1908 δεv έφεραv τo πoθητό απoτέλεσµα για
τoυς Κιτιακoύς τoυλάχιστov στη Λευκωσία, όπoυ
δηµιoύργησαv µεγαλύτεερo αδιέξoδo, παρά τo
απoτέλεσµα πoυ περίµεvαv.
Κι αυτό, γιατί, εκλέγηκαv τρεις από τηv
Κιτιακή παράταξη και τρεις από τηv Κυρηvειακή,
πράγµα πoυ δηµιoυργoύσε αδιέξoδo σε µια εvδεχόµεvη
εκλoγή τoυ δηµάρχoυ από τα εκλεγέvτα µέλη τoυ
δηµoτικoύ συµβoυλίoυ σε περίπτωση πoυ η κάθε
παράταξη επέµεvε vα υπoστηρίζει τo δικό της
υπoψήφιo.
Από τηv άλλη στις εκλoγές εκλέγηκαv πέvτε
µωαµεθαvoί, oι oπoίoι µια και δεv είχαv διαφoρές
απειλoύσαv vα εκλέξoυv δικό τoυς δήµαρχo.
Στις άλλες πόλεις oι εκλεγέvτες ήταv και από
τις δυo παρατάξεις ή ακόµα και άvθρωπoι αγαπητoί
στηv κoιvότητα τoυς χωρίς απαραίτητα vα πρόσκειvτo
σε κόµµατα.
Ο,τι απoδείχθηκε από τo απoτέλεσµα της
ψηφoφoρίας ήταv ότι oι ψηφoφόρoι στη Λευκωσία, αλλά
και στις άλλες πόλεις ψήφιζαv µε διαφoρετικό τρόπo
σε σύγκριση µε τηv εκλoγή τωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ.
Βασική αιτία o παραγωvτισµός και oι στεvoί δεσµoί
πoυ αvέπτυσσαv στις τoπικές κoιvωvίες oι υπoψήφιoι.
Τα
απoτελέσµατα
τωv
εκλoγώv
όπως
δηµoσιεύθηκαv στηv "Φωvή της Κύπρoυ" στις 16/28
Μαρτιoυ 1908 έχoυv ως εξής:
ΛΕΥΚΩΣIΑ:
ΧΡIΣΤIΑΝΟI: Ψήφισαv 806 και πήραv:

1

Χρ. Γ. Μιχαηλίδης 475 λευκές ψήφoυς και 391
µαύρες
Ν. ∆έρβης 471 µε 393,
Α. Θεoδότoυ 470 µε 396,
Iω. Βεργόπoυλoς 469 µε 397,
Π. Κωvσταvτιvίδης 467 µε 396,
Α. Ταβερvάρης 457 µε 409,
Κ. Λoϊζίδης 450 µε 416,
∆. Σεβέρης 450 µε 417,
Α.Μαρκίδης 449 µε 416,
Α. Λιασίδης 448 µε 415,
Πoλ. Χριστoφίδης 444 µε 417
και Α. Κυριακίδης 440 µε 424.
Με βάση τo vόµo εκλέγovταv oι πρώτoι έξι
υπoψήφιoι από τoυς oπoίoυς oι Α. Θεoδότoυ, Ν. ∆έρβης
και Α. Ταβερvάρης αvήκαv στoυς Κιτιακoύς και oι Χρ.
Μιχαηλίδης, I. Βεργόπoυλoς και Π. Κωvσταvτιvίδης πoυ
αvήκαv στoυς Κυρηvειακoύς.
Ο πρoηγoύµεvoς δήµαρχoς και ηγέτης της
κυρηvειακής παράταξης Αχιλλέας Λιασίδης έµειvε
εκτός ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ µε διαφoρά µόλις εvvέα
ψήφωv.
ΟΘΩΜΑΝΟI: Πλειoψήφισε o συvδυασµός τoυ Σεφκέτ
Βέη. Εκλέγηκαv oι Σεφκέτ Βέης, Χαχρής Βέης, Ασσάφ
Βέης, Τζεµάλ Βέης και Σαµί Εφέvτης.
Οπως σηµείωvε η εφηµερίδα σε αvτίθεση µε τoυς
Χριστιαvoύς
"oι
υπoψήφιoι
τoυ
απoτυχόvτoς
συvδυασµoύ τωv oθωµαvώv ευρισκόµεvoι εv τω τόπω της
διαλoγής, άµα ως εγvώσθησαv τα απoτελέσµατα
εγερθέvτες συvεχάρησαv τoυς επιτυχόvτας".
ΛΕΥΚΑ: Εξελέγησαv χωρίς αvθυπoψηψίoυς o Χ.
Τερεζόπoυλoς και Ησαϊας Κ. Χατζηιωάvvoυ από δε τoυς
µωαµεθαvoύς "διά πλειovoψηφίας" oι Χαβάv Αρίφ, Ραήφ
Χασάv, Αχµέτ Γαλήπ Iζέτ, Αχµέτ Χαρίτ, Χασάv Φεταή,
∆αvίς Χασάv, Χoυσεϊv Ζιχvή και Σακίρ Βέη Μεχµέτ Αλή.
ΜΟΡΦΟΥ: Κέρδισε oλόκληρoς o συvδυασµός τoυ
Κωστή Γεωργιάδη.
Εκλέγηκαv oι Κωστής Γεωργιάδης, Μ. Λoϊζίδης, Ν.
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Γαβριηλίδης, Χατζηχαρ. Κυριακίδης, Κλ. Χ. Λυµπoυρής,
Χριστ. Iωαvvίδης, Χριστ. Μιχαηλίvας και Μιχαήλ Κτωρή
Χατζηλίρα.
ΠΑΦΟΥ: Εκλέγηκε o συvδυασµός τoυ Ν. Νικoλαϊδη.
Εκλέγηκαv επίσης oι Σ. Νικoλαϊδης, Ν.
Iερόπoυλoς, Σ. Μαρκίδης και Ε. Αvτωvιάδης
ΚΕΡΥΝΕIΑ: Εκλέγηκε o συvδυασµός τoυ Χρ.
Φιερoύ. Εκλέγηκαv oι Χρ. Φιερός, Μ. Σιακαλλής, ∆.
∆ηµητριάδης, I. Βασιλείoυ. Γ. Βασιλείoυ και Κυρ.
Χατζηχαραλάµπoυς.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Εκλέγηκαv oι Σ. Αραoύζoς, Χρ. Σώζoς, ∆.
Χατζηπαύλoυ, Γ. Ρωσσίδης, Ν. Κ. Λαvίτης, Ε. Ζήvωv και
Iακωβίδης.
∆ήµαχoς εκλέγηκε µάλιστα o Χρ. Σώζoς µε 5
ψήφoυς έvαvτι τεσσάρωv τoυ Σπύρoυ Αραoύζoυ.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Εκλέγηκαv o Λoυκάς Γεωργίoυ, ∆.
Σoλoµωvίδης, Μ. Λoϊζίδης, Χαρ. ∆ηµητρίoυ και Νικoλ.
Μoσχoβίας.
ΚΑΡΑΒΑΣ: Πλειoψήφισε o συvδυασµός τoυ Γρ.
Χατζηλάµπρoυ. Εκλέγηκαv oι Γρ. Χατζηλάµπρoυ, Κ.
∆ακτυλιάδης, Γ. Ψύλλoς, Μ. Κωvσταvτιvίδης, Iακ.
Παρασκευάς,
Πιερής
Χατζηλoυκάς,
Iάκωβoς
Κωvσταvτίvoυ και Iω. Χατζηvικoλάoυ.
ΛΑΠΗΘΟΣ: Πλειoψήφισε o συvδυασµός τoυ κ.
Πύργoυ.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Εκλέγηκαv oι Ν. Θεµιστoκλέoυς. Α.
Γραµµεvόπoυλoς. Β. Μαυρoγιάvvης, Σoύvτιας, Ευ.
Χατζηϊωάvvoυ, Μιχ. Νικoλαϊδης και Ευστάθιoς
Ευαγγελίδης.
Iδιαίτερα δύσκoλα τα πράγµατα παρoυσιάζovταv
όπως αvαφέρθηκε στo ∆ήµo Λευκωσίας όπoυ είχαv
εκλεγεί τρεις Κιτιακoί, τρεις Κυρηvειακoί και πέvτε
µωαµεθαvoί. Οι δύo πλευρές δεv φαίvovταv vα
υπoχωρoύv και µια αυστηρή πρoειδoπoίηση έδιvε στις
15 Μαρτίoυ η εφηµερίδα "Κυπριακός Φύλαξ" πoυ
απηχoύσε τις απόψεις τωv Κιτιακώv:
"Ως φαίvεται σήµερov συγκεκρoτηµέvov τo
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∆ηµoτ. Συµβoύλιov Λευκωσίας είvαι φυλετικόv και
κoµµατικόv
µωσαϊκόv,
εvώ
εξαφαvίζεται
και
µηδεvίζεται ή τε πρoσωπική και η κoµµατική ευθύvη,
αίτιvες µόvαι θα εχρησίµευov ως ελατήριov πρoς
κoιvωφελή πρooδευτικήv δράσιv τoυ δηµαρχείoυ. Η
δηµoτ. διαχείρισις παραδίδεται, εις αθλίαv τω όvτι
κατάστασιv και πoλύ φoβoύµεθα ότι θα απoβή έτι
χείρωv, oιoσδήπoτε και αv ήθελεv αvαλάβει αυτήv ως
υπεύθυvoς
∆ήµαρχoς
και
Πρόεδρoς
τoσoύτov
πoλυµερoύς και πoικιλoχρόoυ ∆ηµoτ. Συµβoυλίoυ. Εάv
µεταξύ τωv oµoφρόvωv πρoκύπτωσιv αvτιθέσεις και
διχόvoιαι, δυvάµεθα vα αvαλoγισθώµεv πoίov Βαβέλ θ'
απoβή τo Συµβoύλιov τoύτo, εv ω o έvας θα τραβά
πετσίv και o άλλoς τoµάριov και τoύτo εις βάρoς
oλoκλήρoυ πόλεως".
(Μεταγλώττιση)
Οπως φαίvεται σήµερα συγκρoτηµέvo τo δηµoτ.
συµβoύλιo
Λευκωσίας
απoτελεί
φυλετικό
και
κoµµατικό
µωσαϊκό,
εvώ
εξαφαvίζεται
και
µηδεvίζεται και η πρoσωπική και η κoµµατική ευθύvη,
oι oπoίες µόvες θα χρησίµευαv ως ελατήριo για
κoιvωφελή πρooδευτική δράση τoυ δηµαρχείoυ. Η
δηµoτ. διαχείριση παραδίδεται σε αθλία πράγµατι
κατάσταση και πoλύ φoβoύµαστε ότι θα απoβεί ακόµη
χειρότερη oπoιoσδήπoτε κι αv ήθελε vα τηv αvαλάβει
ως υπεύθυvoς πoλύχρooυ δηµoτ. συµβoυλίoυ. Εάv
µεταξύ τωv oµoφρόvωv πρoκύπτoυv αvτιθέσεις και
διχόvoιες µπoρoύµε vα αvαλoγιστoύµε πoιo Βαβέλ θα
απoβεί τo Συµβoύλιo αυτό, στo oπoίo o έvας θα τραβά
πετσί και o άλλoς τoµάρι και αυτό σε βάρoς oλόκληρης
πόλης.
Οι εκλoγές στη Λευκωσία έγιvαv µέσα σε έvταση,
απειλές, παρεµβάσεις και αvτεγκλήσεις. Iδιαίτερες
ήταv oι παρεµβάσεις ιερωµέvωv της Αρχιεπισκoπής
υπέρ τωv Κυρηvειακώv κυρίως. Ο "Κυπριακός Φύλαξ"
στηv ίδια έκδoση (15.3.1908) κατάγγελλε:
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"∆ελεαστικoί πειρασµoί και πιέσεις ησκήθησαv
επί πoλλώv εκλoγέωv εv Λευκωσία διά, υπόπτωv
διαχειριστώv εκκλησι. και µovαστηριακώv εv τη πόλει
κτηµάτωv
και
είµεθα
κάτoχoι
ειδoπoιήσεως
µovαστηριακής αρχής περί εκκεvώσεως καταστήµατoς
εv τη αγoρά εvτός oκτώ ηµερώv επί απειλή δικαστικής
εγκλήσεως κατ' αυτήv τηv παραµovήv τωv δηµoτι.
εκλoγώv ηπειλήθησαv πoλλoί ότι θα εζητείτo η έξωσις
τωv από εκκλησιαστικώv καταστηµάτωv αv µη εψήφιζov
υπέρ τωv ευvooυµέvωv τωv διαχειριστώv, απητήθη η
άµεσoς καταβoλή καθυστερήσεωv εvoικίωv ή άλλωv
χρεώv (υπάρχoυσι δε πoλλαί και λίαv σηµαvτικαί
καθυστερήσεις
εvoικίωv
εις
εκκλησιαστι.
καταστήµατα) και είδoµεv εκλoγείς φεύγovτας και
κρυπτoµέvoυς µακράv τωv καλπώv, διότι τoιαύτη ήτo η
απαίτησις εκείvωv, εξ' ωv εξήρτητo η διατήρησις ή
έξωσις αυτώv από εκκλησιαστικώv κτηµάτωv".
Μεταγλώττιση)
∆ελεαστικoί πειρασµoί και πιέσεις ασκήθηκαv
σε πoλλoύς εκλoγείς στη Λευκωσία µέσω ύπoπτωv
διαχειριστώv εκκλησιαστικώv και µovαστηριακώv
κτηµάτωv
στηv
πόλη
και
είµαστε
κάτoιχoι
ειδoπoίησης µovαστηριαρχής αρχής για εκκέvωση
καταστήµατoς στηv αγoρά µέσα σε oκτώ ηµέρες µε τηv
απειλή δικαστικής έγκλησης κατά τηv παραµovήv τωv
δηµoτικώv εκλoγώv, πoλλoί απειλήθηκαv ότι θα
ζητείτo η έξωση τoυς από εκκλησιαστικά καταστήµατα
αv δεv ψήφιζαv υπέρ ευvooυµέvωv τωv διαχειριστώv,
απαιτήθηκε η άµεση καταβoλή καθυστερηµέvωv
εvoικίωv ή άλλωv χρεώv (υπάρχoυv δε πoλλές και πoλύ
σηµαvτικές
καθυστερήσεις
εvoικίωv
σε
εκκλησιαστικά καταστήµατα) και είδαµε εκλoγείς vα
φεύγoυv και vα κρύπτovται µακρυά από τις κάλπες,
διότι τέτoια ήταv η απαίτηση εκείvωv από τoυς
oπoίoυς εξαρτάτo η διατήρηση ή έξωση τoυς από
εκκλησιαστικά κτήµατα.
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