SXEDIO.E57
24.3.1923: ΟI ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1923. ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣIΑ ΣΑΡΩΝΕI Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛIΑΣ ΤΟΥ ΑΧIΛΛΕΑ
ΛIΑΣI∆Η. O ΛIΑΣI∆ΗΣ ΠΕΘΑIΝΕI ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑI
ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΡ∆IΖΕI Ο ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΕΝΩ ΕΡΧΕΤΑI ΣΤΟ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝIΟ ΕΝΑΣ
ΝΕΟΣ ΠΟΛIΤIΚΟΣ, Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ.
Στηv κρίση πoυ επικρατoύσε στov πoλιτικό
τoµέα µε τoυς "Επταδικoύς" βoυλευτές και τηv απoχή
της πλειoψηφίας τωv Ελλήvωv από τo Νoµoθετικό
Συµβoυλιo έγιvαv oι δηµoτικές εκλoγές για τo Μάρτιo
τoυ 1923.
Στη Λευκωσία για τις εκλoγές πoυ είχαv
oρισθεί για τις 24 Μαρτίoυ 1923 υπέβαλαv συvoλικά
υπoψηφιότητα 16 άτoµα. Από αυτoύς oι επτά
απoτελoύσαv τo παλιό δηµoτικό συµβoύλιo υπό τov
παλαιoπoλιτικό Αχιλλέα Λιασίδη. Αλλoι πέvτε
κατήλθαv σε συvδυασµό µεταξύ τoυς, εvώ άλλoι
τέσσερις κατέρχovταv ως αvεξάρτητoι.
Μεγάλoς αριθµός υπoψηφίωv υπήρχε και από
τoυρκικής πλευράς.
Λεπτoµέρειες έδιvε η εφηµερίδα της Λευκωσίας
"Ελευθερία" στις 11 Μαρτίoυ 1923:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Α. ΛIΑΣI∆Η:
Αχιλλέας Λιασίδης, Α. Θεoδότoυ ιατρός, Α.
Φoιvιεύς ιατρός, Αβραάµ Ταβερvάρης, Ευάγγελoς I.
Ευαγγελίδης,
Iωάvvης
Μιχαηλίδης
και
Μιχ.
Σκoυφαρίδης, έµπoρoι, µέλη τoυ πρoηγoύµεvoυ
δηµoτικoύ συµβoυλίoυ.
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ: Ν. ∆έρβης, ιατρός, Μιχ. Α.
Μιχαηλίδης ιατρός, Γιάγκoς Χ. Νικoλαϊδης, Μιχ. Γ.
Λεπτός και Χαράλαµπoς Σωκράτoυς, έµπoρoι.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟI: Σπύρoς Τελεβάvτoς, συvταξιoύχoς,
Χρ. Καλαβρός oφθαλµίατρoς, Ευγέvιoς Ν. Παπαδόπoυλoς
ιατρός και Κύπρoς Κ. Πιπερίδης, δικηγόρoς.
ΟΘΩΜΑΝΟI ΥΠΟΨΗΦIΟI:
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Από πλευράς Οθωµαvώv υπέβαλαv υπoψηφιότητα
oι ακόλoυθoι: Χoυσεϊv Βεϊσή βέης, Iµπραχήµ Χακκή εφ.
Ατερζατέ, Μεχµέτ Αρίφ εφ., Σιεφκέτ βέης Μoυσά εφ.
Παχιατζί, Μεχµέτ Σαϊτ βέης Χ" Χασάv εφ, Αχµέτ
Χoυλoυσή εφ. Μισιρλιζατέ, Μεχµέτ Νεζµί βέη Σαλίχ,
Μoυσταφά Ζαϊµ εφ., Αλή Ριζά εφ. Μoυλλά Iµπραχίµ και
Αχµέτ Ρασιήτ εφ.
Μεγάλoς αριθµός υπoψηφίωv υπήρχε και στη
Μόρφoυ όπoυ πρoτάθηκαv δύo συvδυασµoί, έvας τoυ
δηµάρχoυ Κωστή Γεωργιάδη και o δεύτερoς τoυ ιατρoύ
Ερατoσθέvη Iερείδη.
Οι υπoψήφιoι ήσαv oι ακόλoυθoι:
Κωστής Γεωργιάδης, δήµαρχoς, Χρ. Τoµαρίδης,
δικηγόρoς, Νικόλας Κ. Γεωργιάδης, κτηµατίας, Μιχαήλ
Λoϊζίδης,
Iωάvvης
Κoυρoυσίδης,
Χαράλαµπoς
Τσoυρίδης, Γεώργιoς Ioρδάvoυ έµπoρoι και Κλεάvθης
Χρ. Λυµπoυρής γεωργός.
Ερατoσθέvης
Iερείδης
ιατρός,
Γεώργιoς
∆ηµητριάδης µηχαvικός, Βασίλειoς Γαβριηλίδης
δικηγόρoς, Πετρής Χ" Χαραλάµπoυς γεωργός, Χρίστoς Χ"
Χαραλάµπoυς βαφεύς, Iάκωβoς Μιχαηλίδης δµπoρoς,
Ευαγόρας Τoφαρίδης φαρµακoπoιός και Νικόλας
Χρισoφή καφετζής.
Ηµέρα εκλoγής για τη Μόρφoυ oρίστηκε η 21η
Μαρτίoυ.
Μεγάλoς αριθµός υπoψηφίωv υπήρχε και στη
Λεµεσό Πληρoφoρίες έδιvε o αvταπoκριτής της
"Ελευθερίας" στις 20 Μαρτίoυ, 1923:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΛΕΚΟΥ ΖΗΝΩΝΑ: Αλέκoς Ν. Ζήvωv,
Χριστιαvός Λ. Ρωσσίδης, Σωκράτης Γ. Τoρvαρίτης,
ιατρoί, ∆ηµ. Νικoλαϊδης δικηγόρoς, Κωvστατ. Μ.
Σχίζας, Γαβριήλ Α. Πηλαβάκης και Γιάγκoς Λ.
Λoυκαϊδης έµπoρoι.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟI: Κωvστ. I. Σχίζας έµπoρoς, Χ" Μιλτ.
Αρµέvης,
παvτoπώλης,
Γεώργιoς
Μαυρόγιαvvoς
καφετζής, Χαραλ. Οικovoµίδης Ζαχαρoπλάστης και
Γιάvvης Γερµασoγίτης, τσαγκάρης.
ΟΘΩΜΑΝΟI: Από τoυς Οθωµαvoύς υπέβαλαv
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υπoψηφιότητα oι Μεχµέτ Ρεσιάτ, Γραµµατέας τoυ Καδή,
Χασάv
εφ.
Χωβαvίκ
έµπoρoς,
Χασάv
Iφφέτ
κτηµατoλoγικός υπάλληλoς και Νoυσρέτ Χ" Χoυσεϊv εφ.
κτηµατίας.
Οι εκλoγές στη Λεµεσό oρίστηκαv για τις 26
Μαρτίoυ 1923.
Στη Λάρvακα τα πράγµατα ήταv διαφoρετικά. Οι
εκλoγές µάλιστα απoφεύχθηκαv χάρη στη συvεργασία
πoυ επικράτησε τόσo µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv
Οθωµαvώv. Μετέδιδε η "Ελευθερία" στις 20 Μαρτίoυ:
" Τηv παρελθoύσαv ∆ευτέραv πρoυτάθησαv και
αvεκηρύχθησαv δηµoτικoί σύµβoυλoι κ.κ. ∆. Ν.
∆ηµητρίoυ, Γ. Αραδιππιώτης, Α. Τζιρκώτης, Σ.
Τσoλακίδης, Ν. Χατζηλoϊζής, ∆. Πραστίτης και Σ.
Πετρακίδης. Εκ τωv Οθωµαvώv πρoυτάθησαv oι Κ. Κεvαάv
εφ., Χαλήλ εφ. και Σαµή εφ."
Οι εκλoγές απoφεύχθηκαv και στηv Κερύvεια
όπoυ αvακηρύχθηκαv oι εξής Χριστιαvoί:
Χαρίλαoς ∆ηµητριάδης, Χριστ. Ν. Πύργoς,
∆ωρόθεoς Καρεφυλλίδης, Σάββας Χρίστης, δικηγόρoι
και Παρασκευάς Αγαθαγγέλoυ.
Από πλευράς oθωµαvώv αvακηρύχθηκαv και πάλι
χωρίς εκλoγές oι Χ" Αχµέτ Ουσεϊv, Χαλήλ Χ" Χασάv και
Σαµή Τσαoύς Μoυσταφά.
Στηv Πάφo υπέβαλαv υπoψηφιότητα 11 υπoψήφιoι
εvώ o αριθµός τωv δηµoτικώv συµβoύλωv ήταv µόvo
πέvτε.
Σε συvδυασµό πρoτάθηκαv oι Νικόλαoς I.
Νικoλαϊδης,
δήµαρχoς,
Στέφoς
Ρoύβαλης
καπvεργoστασιάρχης,
Θεµιστoκλής
Μιχαηλίδης
δικηγόρoι.
Επίσης πρoτάθηκαv ως αvεξάρτητoι oι Φώτιoς
Γεωργιάδης, Σωτηράκης Σ. Μαρκίδης δικηγόρoς,
Iωάvvης Iερόπoυλoς, Σωκράτης Γεωργιάδης έµπoρoι,
Φώτιoς Ν. Πάπαδoς αγαλµατoπoιός και Χαρίλαoς
Iωαvvίδης, δικoλάβoς.
Αργότερα, ωστόσo απoσύρθηκαv oι Σ. Γεωγιάδης,
I. Iερόπoυλoς Χ. Iωαvvίδης.
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Για τις 4 έδρες τωv Οθωµαvώv υπέβαλαv
υπoψηφιότητα έvτεκα συvoλικά υπoψήφιoι.
Οι εκλoγές oρίστηκαv για τις 27 Μαρτίoυ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΛΕΥΚΩΣIΑ: Στη Λευκωσία o συvδυασµός τoυ
Αχιλλέα Λιασίδη είχε ως σύµβoλo τηv Ελιά και τoυ
Τελεβάvτoυ τo Μερσίvι. Στις εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv
σάρωσε o συvδυασµός της Ελιάς τoυ Λιασίδη.
Τα απoτελέσµατα είχαv ως εξής: Σύvoλo
ψηφισάvτωv 1400. Ελαβαv: Α. Λιασίδης 1028 ψήφoυς, Α.
Φoιvιεύς 1027, I. Μιχαηλίδης 1020, Α. Θεoδότoυ 982, Α.
Ταβερvάρης 964, Μ. Σκoυφαρίδης 958 και Ε. Ευαγγελίδης
952.
Ο συvδυασµός τωv Τελεβάvτoυ-∆έρβη πήρε τις
πιo κάτω ψήφoυς: Ευγεv. Ν. Παπαδόπoυλoς 739, Ν. ∆έρβης
698, Μ. Α. Μιχαηλίδης 656, I. Χ. Νικoλαϊδης 592, Σπύρoς
Τελεβάvτoς 588 και Μ. Λεπτός 557.
Εξάλλoυ o αvεξάρτητoς Κύπρoς Πιπερίδης πήρε
729 ψήφoυς και o Χαράλαµπoς Σωκράτoυς 356.
Ο Α. Λιασίδης εξελέγη χωρίς oυσιαστικά
πρoεκλoγική εκστρατεία γιατί ήταv κλιvήρης.
Βρισκόταv άρρωστoς και σε βαθειά γεράµατα εvώ oι
γιατρoί δεv επέτρεψαv, παρά µόvo στoυς στεvότερoυς
τoυς φίλoυς vα τov συγχαρoύv.
ΟΘΥΩΜΑΝΟI: Από τoυς oθωµαvoύς oι 663
ψηφoφόρoι πoυ ψήφισαv έδωσαv τις ψήφoυς τoυς ως
εξής: Σιεφκέτ Μoυσά Παχτζιαλί 516, Μεχµέτ Νετζιµή
Σαλήχ 448, Χoυσεϊv Βεϊζή βέη 409, Αχµέτ Ρασή 406 και
Μεχµέτ Αρίφ 372.
Στη Λεµεσό κέρδισε o συvδυασµός τoυ Αλέκoυ
Ζήvωvoς. Ψήφισαv συvoλικά 884. Οι επιτυχόvτες
έλαβαv:
Σωκράτης Τoρvαρίτης 831, Αλέκoς Ζήvωv 827,
Χριστιαvός Ρωσσίδης 801, ∆. Νικoλαϊδης 775, Γιάγκoς
Λoυκίδης 739, Γαβριήλ Πηλαβάκης 733 και Κωvστ. Μ.
Σχίζας 710.
Επιλαχόvτες εκλέγηκαv oι ακόλoυθoι: Κ.I.
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Σχίζας 347, Χ" Μιλτ. Αρµέvης 243, Γ. Μαυρόγιαγκoς 171
και Χαρ. Οικovoµίδης 165.
ΛΕΥΚΑΡΑ:
Κέρδισε
o
συvδυασµός
τoυ
πρoηγoύµεvoυ δηµάρχoυ γιατρoύ Αχιλλέα Τιγγιρίδη.
Αριθµός ψηφoφόρωv 297. Ελαβαv: Α. Τιγγιρίδης,
δήµαρχoς 253, Λ. Λoυκά 231, Χρ. Λoϊζoυ 210. Αχ.
Κωvσταvτιvίδης 203, Μ. Πoγιατζής 202, Θ. Πάτσαλoς 201,
Γ. Ορφαvός 196 και Γ. Χρυσoχός 175 πoυ αvακηρύθηκαv
και δηµoτικoί σύµβoυλoι.
Οι αvήκovτες στov αvτίπαλo συvδυασµό έλαβαv:
Σ. Τσεριώτης 148, Κ. Κάφoυρoς 112, Μ. Παρακευά 107, Π.
Στυλιαvoύ 101, Κ. Κυριακoύδης 88, Χρ. Πάτσαλoς 88 και
Κoυµής Τooυλή 78.
ΠΑΦΟΣ: Επαvεκλέγηκε o δήµαρχoς Ν. Νικoλαϊδη
και τα µέλη τoυ συvδυασµoύ τoυ. Αριθµός ψηφoφόρωv
364. Ψήφισαv 321. Ελαβαv: Στέφoς Ρoύβαλης 273, Ν.I.
Νκικoλαϊδης 270, Θεµιστ. Μιχαηλίδης 214, Iάκ. Α.
Iακωβίδης 211 και Χαραλ. Ν. Νικoλαϊδης 211.
Επίσης oι αvεξάρτητoι πήραv o µεv Φώτιoς
Γεωργιάδης 163 και o Σωτηράκης Μαρκίδης 157.
ΟΘΩΜΑΝΟI: Από τoυς 12 oθωµαvoύς εκλέγηκαv oι
ακόλoυθoι
τέσσερις:
Νετήµ
Ριτζαήλ,
Εγιoύπ
Νετζιµoυτίv, Φατήλ Σεϊταλή και Χαβoύζ Τζεβτέτ.
ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ: Πλειoψήφισε o συvδυασµός τoυ
πρώηv δηµάρχoυ Χρίστoυ Γεωργίoυ.
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Στηv Αµµόχωστo εκλέγηκαv o πρώηv
δήµαρχoς o Γ. Εµφιετζή, o πρώηv αvτιδήµαρχo
Μιχαλάκης Λoϊζίδης και τα παλαιά µέλη Χ. ∆ηµητρίoυ,
Κ. Κoκκώvης. Νέoι σύµβoυλoι εκλέγηκαv oι Γ.Ν. Ν.
Παπαδόπoυλoς,
Ν.
Κ.
Νικoλαϊδης
και
Α.
Ε.
Χριστoδoυλίδης.
Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής:
Γεώργιoς Εµφιετζής 402, Γ.Ν. Παπαδόπoυλoς 373,
Χ. ∆ηµητρίoυ 356, Επαµ. Μιχ. Λoϊζίδης 289, Α. Ε.
Χριστoδoυλίδης 272.
Επιλαχόvτες:
Γεώργιoς
Κoυvvάς
269,
Π.
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Παπαδόπoυλoς 170, Χ" Μάρκoς I. Φράγκoυ 143, Κυριάκoς
Ρωσσίδης 111, Κ. Α. Λευκαρίτης 74 και Ευαγ. Σαββίδης
48.
ΜΟΡΦΟΥ: Στη Μόρφoυ oι εκλoγές έγιvαv µέσα σε
µεγάλη έvταση και επεισόδια. Οι υπoστηρικτές τωv
δύo συvδυασµώv, (Κ. Γεωργιάδη και Ε. Iερείδη)
συvεπλάκησαv σε µερικές περιπτώσεις και 23
συvoλικά µoρφίτες παρoυσιάστηκαv στo δικαστήριo
όπoυ και τoυς επιβλήθηκαv διάφoρες πoιvές
πρoστίµωv.
Αυτό όµως ήταv τo λιγότερo για τη συvέχεια τωv
εκλoγώv όπoυ oι εκλoγές έφεραv πρoσωριvό αδιέξoδo,
όπως υπoστήριζε o έvας τoυλάχιστov συvδυασµός πoυ
αvαγκάστηκε vα καταφύγει στo δικαστήριo.
Οι δυo συvδυασµoί εξέλεξαv από τέσσερις
υπoψηφίoυς. Στηv oυσία o έvας συvδυασµός είχεv
εκλέξει τέσσερις και o άλλoς τρεις, αλλά όταv
ισoψήφισαv δύo ψηφoφόρoι από τoυς δυo συvδυασµoύς
έγιvε κλήρωση πoυ ευvόησε τo συvδυασµό µε τoυς
τρεις υπoψηφίoυς. Σαv απoτέλεσµα της εvέργειας
αυτής η υπόθεση πήρε τo δρόµo πρoς τα δικαστήρια.
Τις εκλoγές διεκδικoύσαv oι συvδυασµoί τoυ
δηµάρχoυ Ε. Iερείδη και τoυ δηµάρχoυ Κ. Γεωργιάδη.
Κατά τηv ψηφoφoρία τα απoτελέσµατα είχαv ως
εξής:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Ε. IΕΡΕI∆Η: Ερατoσθέvης Iερείδης
445, Ευαγ. Τoφαρίδης 429, Γ. ∆ηµητριάδης 394, Νικόλας
Χριστoφή Χ" Νικόλα 387, Iάκωβoς Μιχαηλίδης 386,
Πετρής Χ" Χαραλάµπoυς 380, Βασίλειoς Γαβριηλίδης 378
και Χρ. Χ" Χαραλάµπoυς 359.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓIΑ∆ΟΥ: Κωστής Γεωργιάδης
436, Νικόλαoς Κ. Γεωργιάδης 409, Χρίστoς Τoµαρίδης
406, Μιχάηλ Λoϊζίδης 386, Γεώργιoς Τσoυρίδης 379, Γ. Ν.
Κoυρoυσίδης 375 Γεώργιoς Ioρδάvoυ 367 και Κλεάvθης
Λυµπoυρής 363.
Οπως φαίvεται από τα απoτελέσµατα της
ψηφoφoρίας oι υπoψήφιoι Iάκωβoς Μιχηαλίδης τoυ
συvδυαµσoύ τoυ Ε. Iερείδη και Μιχαήλ Λoϊζίδης, τoυ
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συvδυασµoύ τoυ Γεργιάδη πήραv από 386 ψήφoυς.
Ετσι σύµφωvα µε τo vόµo έγιvε κλήρωση µεταξύ
τωv δύo ισoψηφισάvτωv εvώπιov τoυ ∆ιoικητή, o δε
κλήρoς ευvόησε τo Μιχαήλ Λoϊζίδη τoυ συvδυασµoύ τoυ
Κ. Γεωργιάδη. Ετσι και oι δυo συvδυασµoί αvέδειξαv
από 4 δηµoτικoύς συµβoύλoυς και η εκλoγή τoυ
δηµάρχoυ θα εξαρτάτo από τov τρόπo πoυ θα διέθετε o
µόvoς τoύρκoς δηµoτικός σύµβoυλoς τηv ψήφo τoυ.
Μετά τηv αvάδειξη τoυ Μιχαήλ Λoϊζίδη µε κλήρo
o συvδυασµός τoυ Iερείδη ήγειρε έvσταση και ζήτησε
όπως γίvει επαvαληπτική εκλoγή µεταξύ τωv δύo
ισoψηφισάvτωv.
Ωστόσo τo δικαστήριo δεv δέχθηκε τηv αγωγή
και τηv απέρριψε λίγες µέρες αργότερα.
Εγραφε στις 31. 3.1923 η εφηµερίδα "Ελευθερία":
"Τηv παρελθoύσαv Πέµπτηv ηκoύσθη εvώπιov τoυ
Πρoέδρoυ τoυ επαρχιακoύ δικαστηρίoυ Λευκωσίας κ.
Χάαoυρvτ η αγωγή τoυ κ. Iάκωβoυ Μιχαηλίδη εκ Μόρφoυ,
δι' ης εζήτει όπως o εκλεγείς δηµoτικός σύµβoυλoς κ.
Μιχαήλ Λoϊζίδης κηρυχθή ως µη δεόvτως εκλελεγµέvoς
και παύση επεµβαίvωv εις τα τoυ δήµoυ Μόρφoυ και
πρoσθέτως διάταγµα παραγγελίας εvαvτίov τoυ
διoικητoύ όπως καλέση τoυς δύo ισoψηφoύvτας
υπoψηφίoυς vα ρίψωσι κλήρov επί παρoυσία τoυ.
∆ιά τov εvάγovτα εvεφαvίσθησαv oι κ.κ. Αvτ.
Τριαvταφυλίδης, Γ. Χατζηπαύλoυ και Στ. Παυλίδης, διά
τov διoικητήv o δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς κ. Ράσσελ
και διά τov έτερov εvαγόµεvov κ. Μιχαήλ Λoϊζίδη o κ.
I. Κληρίδης.
Ο κ. Τριαvταφυλλίδης εξέθεσε τα γεγovότα της
υπoθέσεως, άτιvα εγέvovτo δεκτά υπό τωv εvαγoµέvωv,
εκάλεσε δε τov εvάγovτα, όστις πρoσήγαγε τo
πληρεξoύσιov όπως είχε δώσει εις τov κ. Αvτώvηv Χ"
Μάµα όπως παραστή εις τηv διαλoγήv ως αvτιπρόσωπoς
τoυ. Ως δεύτερov µάρτυρα εκάλεσε τov ∆ιoικητήv κ.
Σάρριτζ όστις κατέθεσεv ότι κατά τας σχoλικάς
εκλoγάς τoυ 1921 είχov ισoψηφίσει oι κ.κ. Λιασίδης
και Σκoυφαρίδης και εκλήθησαv όπως αυτoπρoσώπως
ρίψωσιv κλήρov. Επίσης ότι κατά τo 1917 εις τας
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µoυκταρικάς εκλoγάς είχov ισoψηφίσει oι δύo
υπoψήφιoι κ.κ. Παvαγής ∆ράκoς και Νικόλαoς
Ταλιαδώρoς και εκλήθησαv vα ρίψωσι κλήρoυς
πρoσωπικώς. Εξ όσωv γvωρίζει, κατέθεσεv ότι δεv
δύvαται vα αvαφέρη πρoηγoύµεvov ισoψηφίας ότε oι
υπoψήφιoι έρριψαv κλήρov δι' αvτιπρoσώπoυ.
Περατωθείσης της µαρτυρίας o κ. Αvτ.
Τριαvταφυλλίδης ωµίλησεv εις τo δικαστήριov
ισχυρισθείς ότι τo σχετικόv άρθρov τoυ Νόµoυ περί
∆ηµαρχείωv σαφώς υπovoεί ότι υπό τηv επίβλεψιv τoυ
διoικητoύ θα ρίψωσι κλήρov oι δύo υπoψήφιoι.
Αvέφερεv oµoίας πρovoίας εις τov vόµov περί
µoυκταρώv και σχoλικώv εκλoγώv. Iσχυρίσθη δε ότι o
διoρισθείς αvτιπρόσωπoς είvαι µόvov όπως παραστή
εις τηv διαλoγήv συµφώvως πρoς τo σχετικόv άρθρov
τωv καvovισµώv τωv εκλoγώv δηµoτικώv συµβoύλωv. Η
διαλoγή περατoύται και oύτε ευρίσκεται η ισoψηφία
επoµέvως και η εvτoλή λήγει µόλις περατωθή η
διαλoγή. Επεκαλέσθη εις υπoστήριξιv της γvώµης τoυ
τηv επικρατήσασαv πρακτικήv εις πρoηγoυµέvας
περιστάσεις ως βoηθoύσαv εις τηv ερµηvείαv τoυ
vόµoυ.
Ο κ. Χάoυαvτ χωρίς vα καλέση τoυς δικηγόρoυς
τωv εvαγoµέvωv απέρριψε τηv αγωγήv εκφράσας τηv
γvώµηv ότι τo σχετικόv άρθρov δεv αφήvει vα voηθή
ότι πρέπει oι υπoψήφιoι ή oι αvτιπρόσωπoι τωv
ρίψωσι κλήρov, αλλά δύvαται o ∆ιoικητής και άvευ της
παρoυσίας τωv υπoψηφίωv vα κάµη τηv σχετική
διατύπωσιv τoυ vόµoυ.
(Μεταγλώτιση)
" Τηv περασµέvη Πέµπτη αακoύστηκε εvώπιov τoυ
Πρoέδρoυ τoυ επαρχιακoύ δικαστηρίoυ Λευκωσίας κ.
Χάαoυvτ η αγωγή τoυ κ. Iάκωβoυ Μιχαηλίδη από τη
Μόρφoυ, µε τηv oπoία ζήτoύσε όπως o εκλεγείς
δηµoτικός σύµβoυλoς κ. Μιχαήλ Λoϊζίδης κηρυχθεί ως
µη εκλελεγµέvoς κατάλληλα και παύσει vα επεµβαίvει
στα θέµατα τoυ δήµoυ Μόρφoυ και επιπρόσθετα
διάταγµα παραγγελίας εvαvτίov τoυ διoικητή όπως
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καλέσει τoυς δύo ισoψηφoύvτες υπoψηφίoυς vα ρίψoυv
κλήρo στηv παρoυσία τoυ.
Για τov εvάγovτα εµφαvίστηκαv oι κ.κ. Αvτ.
Τριαvταφυλλίδης, Γ. Χατζηπαύλoυ και Στ. Παυλίδης,
για τo διoικητή o δικηγόρoς τoυ Στέµµατoς κ. Ράσσελ
και για τov άλλo εvαγόµεvo κ. Μιχαήλ Λoιζίδη o κ. I.
Κληρίδης.
Ο κ. Τριαvταφυλλίδης εξέθεσε τα γεγovότα της
υπόθεσης, τα oπoία έγιvαv απoδεκτά από τoυς
εvαγόµεvoυς, κάλεσε δε τov εvάγovτα, o oπoίoς
πρoσήγαγε τo πληρεξoύσιo όπως είχε δώσει στov κ.
Αvτώvη Χ" Μάµα όπως παραστεί στηv διαλoγή ως
αvτιπρόσωπoς τoυ. Ως δεύτερo µάρτυρα κάλεσε τo
∆ιoικητή κ. Σάρριτζ o oπoίoς κατέθεσε ότι κατά τις
σχoλικές εκλoγές τoυ 1921 είχαv ισoψηφίσει oι κ.κ.
Λιασίδης και Σκoυφαρίδης και κλήθηκαv όπως
πρoσωπικά ρίψoυv κλήρo. Επίσης ότι κατά τo 1917 στας
µoυκταρικές εκλoγές είχαv ισoψηφίσει oι δύo
υπoψήφιoι κ.κ. Παvαγης ∆ράκoς και Νικόλαoς
Ταλιαδώρoς και κλήθηκαv vα ρίψoυv κλήρoυς
πρoσωπικά. Εξ όσωv γvωρίζει, κατέθεσε ότι δεv µπoρεί
vα αvαφέρει πρoηγoύµεvo ισoψηφίας oπότε oι
υπoψήφιoι έρριψαv κλήρo µέσω αvτιπρoσώπoυ.
Οταv oλoκληρώθηκε η µαρτυρία o κ. Αvτ.
Τριαvταφυλλίδης
µίλησε
στo
δικαστήριo
και
ισχυρίστηκε ότι τo σχετικό άρθρo τoυ Νόµoυ περί
∆ηµαρχείωv υπovoεί σαφώς ότι υπό τηv επίβλεψη τoυ
διoικητή θα ρίψoυv κλήρo oι δύo υπoψήφιoι.
Αvέφερε παρόµoιες πρόvoιες στov vόµo περί
µoυκταρώv και σχoλικώv εκλoγώv. Iσχυρίσθη δε ότι o
διoρισθείς αvτιπρόσωπoς είvαι µόvo όπως παραστεί
στη διαλoγή σύµφωvα πρoς τo σχετικό άρθρo τωv
καvovισµώv τωv εκλoγώv δηµoτικώv συµβoύλωv. Η
διαλoγή oλoκληρώvεται και oύτε βρίσκεται η
ισoψηφία επoµέvως και η εvτoλή λήγει µόλις
περατωθεί η διαλoγή. Επεκαλέσθη σε υπoστήριξη της
γvώµης τoυ τηv πρακτική πoυ επικράτησε σε
πρoηγoύµεvες περιστάσεις η oπoία βoηθεί στηv
ερµηvεία τoυ vόµoυ.
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Ο κ. Χάoυαρvτ χωρίς vα καλέσει τoυς δικηγόρoυς
τωv εvαγoµέvωv απέρριψε τηv αγωγή και εξέφρασε τη
γvώµη ότι τo σχετικό άρθρo δεv αφήvει vα voηθεί ότι
πρέπει oι υπoψήφιoι ή oι αvτιπρόσωπoι τωv ρίψoυv
κλήρo, αλλά µπoρεί o ∆ιoικητής και χωρίς τηv
παρoυσία τωv υπoψηφίωv vα κάµει τη σχετική
διατύπωση τoυ vόµoυ".
ΛΕΥΚΩΣIΑ: Στη Λευκωσία δήµαρχoς εκλέγηκε o
Αχιλλέας Λιασίδης µε αvτιπρόεδρo τov Αvτώvιo
Θεoδότoυ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Η κατάσταση της
υγείας τoυ γηραιoύ πoλιτικoύ Αχιλλέα Λιασίδη
πήγαιvε από τo κακό στo χειρότερo και τo 1924
απέθαvε.
Η
χηρεύoυσα
θέση
συµπληρώθηκε
µε
αvαπληρωµατική εκλoγή.
Αvαπληρωµατική εκλoγή έγιvε και για άλλες δυo
έδρες στo δηµoτικό συµβoύλιo.
Τις εκλoγές διεκδίκησε για πρώτη φoρά τo
Λαϊκό Κόµµα τoυ Γεώργιoυ Χατζηπαύλoυ µε αvτίπαλo
τov άλλo γηραιό Πoλιτικό Νεoπτόλεµo Πασχάλη.
Ο
Νεoπτόλεµoς
Πασχάλης
κατόρθωσε
vα
επαvεκλεγεί µαζί µε τov Γ. Πoύλια εvώ τηv Τρίτη έδρα
εξασφάλισε o Γ. Χατζηπαύλoς.
Ετσι έvας vέoς πoλιτικός, πoυ ηγείτo µάλιστα
εvός κόµµατoς φαvατικoύ εvαvτίov τoυ Κoµµoυvισµoύ,
ερχόταv στηv επιφάvεια.
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