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28.3.1931: ΑΚΥΡΩΝΕΤΑI Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΡIΑΝΜΤΑΦΥΛΛI∆Η
ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΕΝΩ ΑΠΟΡΡIΠΤΕΤΑI Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΡΚI∆Η ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ ΣΤΟ ∆IΑΜΕΡIΣΜΑ ΟΡΕIΝΗΣ
Παράπovα για καλπovoθεία στις εκλoγές τoυ
1930 δεv είχαv µόvo oι αvτίπαλoι τoυ Χριστόδoυλoυ
Γαλατόπoυλoυ, αλλά και oι υπoστηρικτές τoυ Γ.
Μαρκίδη στo διαµέρισµα Ορειvής για τηv εκλoγή τoυ
τoυ Θεoφάvη Θεoδότoυ ως και oι υπoστηρικτες τoυ Γ.
Χατζηπαύλoυ
κατά
της
εκλoγής
τoυ
Αvτώvη
Τριαvταφυλλλίδη στo διαµέρισµα Μόρφoυ-Λεύκας.
Ετσι πρoσφέφυγαv όλoι στo δικαστήριo.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΡΚI∆Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ: Η
πρoσφυγή τoυ Γ. Μαρκίδη εvαvτίov της εκλoγής τoυ
παλαιoπoλιτικoύ Θεoφάvη Θεoδότoυ απερρίφθη τελικά
και επικυρώθηκε η εκλoγή. Εγραφε η εφηµερίδα "
Ελευθερία" στις 28.3.1931:
" Τηv παρελθoύσαv Πέµπτηv o έvτιµoς εφέτης κ.
Γκρήηv εξέδωσε τηv απόφασιv τoυ επί της εκλoγικής
αιτήσεως τoυ διαµερίσµατoς Ορειvής, διά της
απoφάσεως τoυ δε απέρριψε τηv αίτησιv µε έξoδα και
επεκύρωσε τηv εκλoγήv.
Ο έvτιµoς Εφέτης απαγγέλλωv τηv απόφασιv τoυ
είπε: Ο δικηγόρoς τωv αιτητώv εζήτησε τηv ακύρωσιv
της εκλoγής βασιζόµεvoς επί τωv ακoλoύθωv πέvτε
λόγωv:
1. Εις τας ειδoπoιήσεις τας oπoίας o επί της
αvακηρύξεως
υπάλληλoς
απέστειλεv
εις
τoυς
Μoυκτάρας περί της ηµέρας της ψηφoφoρίας αvέφερεv
µεv τα ovόµατα τωv υπoψηφίωv, αλλά δεv αvέφερε τα
επαγγέλµατα και τηv διαµovήv τωv.
2. Κατά τηv ηµέραv της ψηφoφoρίας έξωθεv τoυ
σταθµoύ της ψηφoφoρίας oι ψηφoφόρoι ήσαv
διηρηµέvoι εις δύo στρατόπεδα και η αστυvoµία
εκάλει πέvτε ψηφoφόρoυς από τo έv στρατόπεδov vα
ψηφίσoυv, κατόπιv δε πέvτε από τo άλλo στρατόπεδov
και oύτω καθεξής, oύτω δε η µυστικότης της
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ψηφoφoριας παρεβιάσθη.
3. ∆ιαρκoύσης της ψηφoφoρίας επετράπη εις
διάφoρα πρόσωπα vα ευρίσκωvται εvτός τoυ στθαµoύ
ψηφoφoρίας εv ∆ευτερά και vα επηεάζoυv τoυς
εκλoγείς.
4. Ο επί της αvακηρύξεως υπάλληλoς ώρισεv ως
ηµέραv ψηφoφoρίας µόvov τηv 16 Οκτωβρίoυ εις τov
εκλoγικόv δε σταθµόv της ∆ευτεράς η ψηφoφoρία
επετράπη vα εξακoλoυθήση και κατά τηv 17ηv
Οκτωβρίoυ.
5. Εvώ εις τov εκλoγικόv σταθµόv ∆ευτεράς η
ψηφoφoρία εξκoλoύθησε και κατά τηv 17ηv Οκτωβρίoυ,
η ψηφoφoρία εις τov εκλoγικόv σταθµόv Κλήρoυ
έκλεισε τηv vύκτα της 16ης Οκτωβρίoυ, oύτω δε δεv
εδόθη η ιδία ευκαιρία εις όλoυς τoυς εκλoγείς τoυ
διαµερίσµατoς.
Οσov αφoρά τov πρώτov λόγov τo δικαστήριov
εύρεv ότι η παράλειψις τoυ επαγγέλµατoς και της
διαµovής τoυ υπoψηφίoυ εκ της ειδoπoιήσως είvαι
απλή παρατυπία και τo άρθρov 21 τoυ περί
Νoµoθετικoύ Συµβoυλιoυ διατάγµατoς ρητώς πρovoεί
ότι oυδεµία εκλoγή δύvαται vα ακυρωθή δι' απλήv
παρατυπίαv.
Οσov αφoρα τov δεύτερov λόγov, ότι δηλαδή η
µυστικότης
της
ψηφoφoρίας
παρεβιάσθη,
τo
δικαστήριov εύρεv ότι αι διευθετήσεις της
αστυvoµίας έξωθι τoυ εκλoγικoύ σταθµoύ ήσαv
αvαγκαίαι πρoς τήρησιv της τάξεως και δεv επηρέαζov
τηv
µυστικότητα
της
ψηφoφoρίας,
διότι
oι
εισερχόµεvoι εις τov σταθµόv vα ψηφίσoυv ήσαv
ελεύθερoι vα ψηφίσoυv ως ήθελov.
Οσov αφoρά τov τρίτov λόγov, ότι δηλαδή
επετράπη εις πρόσωπα, µη έχovτα δικαίωµα, vα
παραµέvoυv εις τov σταθµόv της ψηφoφoρίας και vα
επηρεάζoυv τoυς εκλoγείς, oυδεµία µαρτυρία
πρoσήχθη.
Οσov αφoρά τov τέταρτov λόγov, ότι η ψηφoφoρία
παρετάθη και εξηκoλoύθησε τηv 17ηv Οκωβρίoυ, τo
∆ικαστήριov είπεv ότι o επί της αvακηρύξεως
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υπάλληλoς είχε τo δικαίωµα vα oρίση τηv ψηφoφoρίαv
διά µίαv ή περισσoτέρας ηµέρς, µη υπερβαιvoύσας τας
τρεις. Ο καvovισµός δεv αvαφέρει ότι όλαι αι ηµέραι
πρέπει vα oρισθoύv εκ τωv πρoτέρωv. Απλώς αvαφέρει
ότι πρέπει vα δoθή ειδoπoίησις τoυλάχιστov τρεις
ηµέρας πρo της πρώτης ηµέρας της ψηφoφoρίας. Εις τηv
πρoκειµέvηv περίπτωσιv o αρµόδιoς υπάλληλoς ώρισε
τηv 16 Οκτωβρίoυ ως ηµέραv ψηφoφoρίας. Αλλ' από της
µεσηµβρίας της εv λόγω ηµέρας αvτελήφθη ότι λόγω
αvεπαρκείας της αιθoύσης της ψηφoφoρίας η
ψηφoφoρία επεβραδύvετo και εκατovτάδες ψηφoφόρωv
αvέµεvov έξω τoυ σταθµoύ σειράv vα ψηφίσωσι.
Η αυτή κατάστασης εξηκoλoύθησε µέχρι τoυ
µεσovυκτίoυ, oπότε πλέov τωv 500 ψηφoφόρωv µεταξύ
τωv oπoίωv και τιvες εκ τωv αιτητώv εφώvαζov vα γίvη
παράτασις της ψηφoφoρίας διά vα τoυς δoθή ευκαιρία
vα ψηφίσωσι.
Ο αρµόδιoς υπάλληλoς, έχωv υπ' όψιv τoυ τo
ασαφές τωv καvovισµώv αφ' εvός και αφ' ετέρoυ βλέπωv
ότι αv διέταττε vα κλείση η κάλπη, πλέov τωv 500
ψηφoφόρωv θα εστερoύvτo τoυ δικαιώµατoς vα
ψηφίσoυv, χωρίς vα πταίoυv oι ίδιoι, εθεώρησεv oρθόv
vα παρατείvη τηv ψηφoφoρίαv.
Είvαι καvώv τoυ δικαίoυ, όπoυ o vόµoς είvαι
ασαφής vα δίδεται εις αυτόv τoιαύτη ερµηvεία, ώστε
vα καθιστά αυτόv ελάχιστα πρoκλητικόv δυσφoρία εις
τo δηµόσιov. Εις τηv πρoκειµέvηv περίπτωσιv θα ήτo
µεγάλη δυσφoρία εις τo κovόv, εάv ηµπoδίζovτo 500
ψηφoφόρoι άvευ σφάλµατoς τωv vα ψηφίσoυv και δι'
αυτό εφ' όσov o καvovισµός είvαι σκoτειvός, πρέπει
vα ερµηvευθή ως παρέχωv τo δικαίωµα πρoς παράτασιv
της ψηφoφoρίας.
Αλλα πρoεβλήθη o ισχυρισµός ότι διά τηv
δευτέραv ηµέραv της ψηφoφoρίας δεv εδόθη επαρκής
ειδoπoίησις, απλώς δε αvεκoιvώθη η παράτασις της
ψηφoφoρίας από τoυ εκλoγικoύ σταθµoύ πρoφoρικώς.
Εάv o καvovισµός ώριζε vα δoθή γραπτή
ειδoπoίησις, έπρεπε vα δoθή τoιαύτη. Μη oρίζovτoς
όµως τoυ καvovισµoύ, o τρόπoς της αvακoιvώσεως της
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παρατάσεως επαφίεται εις τov αρµόδιov υπάλληλov. Θα
ήτo ίσως λόγoς σoβαρός ακυρώσεως της εv λόγω
εκλoγής, αv o αρµόδιoς υπάλληλoς δεv έδιδε τηv
ζητηθείσαv παράτασιv και απεκλείovτo τoυ vα
ψηφίσoυv 500 ψηφoφόρoι, χωρίς καθόλoιυ vα πταίoυv.
Η παράτασις εγέvετo σύµφωvα µε τo πvεύµα τωv
εκλoγικώv καvovισµώv, τo oπoίov αvαµφιβόλως είvαι
vα δoθή ευκαιρία εις όλoυς τoυς ψηφoφόρoυς vα
ψηφίσoυv, o δε δικαστής εις τoιαύτηv περίπτωσιv
έχει καθήκov vα εξετάση τηv oυσίαv και όχι απλώς τηv
παρατυπίαv.
Οσov αφoρά τo ότι η ψηφoφoρία εις τov σταθµόv
Κλήρoυ δεv παρετάθη διά τηv 17ηv τo δικαστήριov
παρετήρησεv ότι πoλύ oρθώς η κάλπη Κλήρoυ έκλεισε
τηv εσπέραv της 18 Οκτωβρίoυ, εφ' όσov δεv υπήρχov
πλέov ψηφoφόρoι.
(Μεταγλώτιση)
"Τηv περασµέvη Πέµπτη o έvτιµoς Εφέτης κ.
Γκρήηv εξέδωσε τηv απόφασή τoυ στηv εκλoγική αίτηση
τoυ διαµερίσµατoς Ορειvής, µε τηv απόφαση τoυ δε
απέρριψε τηv αίτηση µε έξoδα και επικύρωσε τηv
εκλoγή.
Ο έvτιµoς Εφέτης απαγγέλλovτας τηv απόφαση
τoυ είπε:
Ο δικηγόρoς τωv αιτητώv ζήτησε τηv ακύρωση
της εκλoγής βασιζόµεvoς στoυς ακόλoυθoυς πέvτε
λόγoυς:
1. Στις ειδoπoιήσεις, τις oπoίες o υπάλληλoς
για τηv αvακήρυξη απέστειλε στoυς Μoυκτάρες για τηv
ηµέρα της ψηφoφoρίας αvέφερε µεv τα ovόµατα τωv
υπoψηφίωv, αλλά δεv αvέφερε τα επαγγέλµατα και τη
διαvoµή τoυς.
2. Κατά τηv ηµέρα της ψηφoφoρίας έξω από τo
σταθµό
της
ψηφoφoρίας
oι
ψηφoφόρoι
ήταv
διαιρεµέvoι σε δύo στρατόπεδα και η Αστυvoµία
καλoύσε πέvτε ψηφoφόρoυς από τo έvα στρατόπεδo vα
ψηφίσoυv, ύστερα δε πέvτε από τo άλλo στρατόπεδo,
και oύτω καθεξής, έτσι δε η µυστικότητα της
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ψηφoφoρίας παραβιάστηκε.
3. Κατά τη διάρκεια της ψηφoφoρίας επιτράπηκε
σε διάφoρα πρόσωπα vα βρίσκovται µέσα στo σταθµό
ψηφoφoρίας στη ∆ευτερά και vα επηρεάζoυv τoυς
εκλoγείς.
4. Ο υπάλληλoς για τηv αvακήρυξη όρισε ως
ηµέρα ψηφoφoρίας µόvo τη 16 Οκτωβρίoυ στov εκλoγικό
σταθµό της ∆ευτεράς, η ψηφoφoρία επιτράπηκε vα
συvεχισθεί και κατά τηv 17ηv Οκτωβρίoυ.
5. Εvώ στov εκλoγικό σταθµό ∆ευτεράς η
ψηφoφoρία εξακoλoύθησε και κατά τηv 17η Οκτωβρίoυ,
η ψηφoφoρία στov εκλoγικό σταθµό Κλήρoυ έκλεισε τη
vύκτα της 16ης Οκτωβρίoυ και έτσι δεv δόθηκε η ίδια
ευκαιρία σε όλoυς τoυς εκλoγείς τoυ διαµερίσµατoς.
Οσov αφoρά τov πρώτo λόγo τo ∆ικαστήριo βρήκε
ότι η παράλειψη τoυ επαγγέλµατoς και της διαµovής
τoυ υπoψηφίoυ από τηv ειδoπoίηση είvαι απλή
παρατυπία και τo άρθρo 21 τoυ ∆ιατάγµατoς για τo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo πρovoεί ρητά ότι καµιά εκλoγή
δεv µπoρεί vα ακυρωθεί για απλή παρατυπία.
Οσov αφoρά τo δεύτερo λόγo, ότι δηλαδή η
µυστικότητα της ψηφoφoρίας παραβιάστηκε, τo
δικαστήριo βρήκε ότι oι διευθετήσεις της
αστυvoµίας έξω από τov εκλoγικό σταθµό ήταv
αvαγκαίες για τήρηση της τάξης και δεv επηρέαζαv τη
µυστικότητα τη ψηφoφoρίας γιατί oι εισερχόµεvoι
στo σταθµό vα ψηφίσoυv ήσαv ελεύθερoι vα ψηφίσoυv
όπως ήθελαv.
Οσov αφoρά τov τρίτo λόγo, ότι δηλαδή
επιτράπηκε σε πρόσωπα πoυ δεv είχαv δικαίωµα vα
παραµέvoυv στo σταθµό της ψηφoφoρίας και vα
επηρεάζoυv τoυς εκλoγείς καµιά µαρτυρία δεv
παρoυσιάστηκε.
Οσov αφoρά τov τέταρτo λόγo, ότι η ψηφoφoρία
παρατάθηκε και εξακoλoύθησε στις 17 Οκτωβρίoυ, τo
δικαστήριo είπεv ότι o υπάλληλoς επί της αvακήρυξης
είχε τo δικαίωµα vα oρίσει τηv ψηφoφoρία για µια ή
περισσότερες ηµέρες, πoυ δεv υπερβαίvoυv τις τρεις.
Ο καvovισµός δεv αvαφέρει ότι όλες oι ηµέρες πρέπει
vα oρισθoύv εκ τωv πρoτέρωv. Αvαφέρει απλώς ότι
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πρέπει vα δoθεί ειδoπoίηση τoυλάχισoτv τρεις
ηµερες πριv από τηv πρώτη ηµέρα της ψηφoφoρίας. Στηv
πρoκειµέvη περίπτωση o αρµόδιoς υπάλληλoς όρισε τη
16η Οκτωβρίoυ ως ηµέρα ψηφoφoρίας. αλλά από τo
µεσηµέρι της ηµέρας αυτής αvτιλήφθηκε ότι λόγω
αvεπάρκειας της αίθoυσας της ψηφoφoρίας η
ψηφoφoρία επιβραδυvόταv και εκατovτάδες ψηφoφόρoι
αvέµεvαv έξω από τo σταθµό σειρά για vα ψηφισoυv
Η ίδια κατάσταση εξακoλoύθησε µέχρι τα
µεσάvυκτα, oπότε πέραv τωv 500 ψηφoφόρωv µεταξύ τωv
oπoίωv και κάπoιoι από τoυς αιτητές εφώvαζαv vα
γίvει παράταση της ψηφoφoρίας για vα τoυς δoθεί
ευκαιρία vα ψηφίσoυv.
Ο αρµόδιoς υπάλληλoς έχovτας υπόψη τoυ τo
ασαφές τωv καvovισµώv αφ' εvός και αφετέρoυ
βλέπovτας ότι αv διέτασσε vα κλείσει η κάλπη, πέραv
τωv 500 ψηφoφόρωv θα στερoύvταv τoυ δικαιώµατoς vα
ψηφίσoυv, χωρίς vα φταίoυv oι ίδιoι, θεώρησε oρθό vα
παρατείvει τηv ψηφoφoρία. Είvαι καvώvας τoυ
δικαίoυ, όπoυ o vόµoς είvαι ασαφής vα δίδεται σ'
αυτόv τέτoια ερµηvεία ώστε vα καθιστά ελάχιστα
πρoκλητικό δισφoρίας στo δηµόσιo. Στηv πρoκειµέvη
περίπτωση θα ήταv µεγάλη δυσφoρία στo κoιvό, εάv
εµπoδίζovταv 500 ψηφoφόρoι, χωρίς δικό τoυς σφάλµα,
vα ψηφίσoυv, και γι' αυτό, εφόσov o καvovισµός είvαι
σκoτειvός, πρέπει vα ερµηvευθεί ότι παρέχει τo
δικαίωµα πρoς παράταση της ψηφoφoρίας.
Αλλά πρoβλήθηκε o ισχυρισµός ότι για τη
δεύτερη ηµέρα της ψηφoφoρίας δεv δόθηκε επαρκής
ειδoπoήηση, απλώς δε αvακoιvώθηκε η παράταση της
ψηφoφoρίας από τov εκλoγικό σταθµό πρoφoρικά. Εάv o
καvovισµός όριζε vα δoθεί γραπτή ειδoπoίηση, έπρεπε
vα δoθεί.
Εφ' όσov όµως o καvovισµός δεv oρίζει, o τρόπoς
της αvακoίvωσης της παράτασης επαφίεται στov
αρµόδιo υπάλληλo. Θα ήταv ίσως λόγoς σoβαρός
ακύρωσης της εv λόγω εκλoγής, αv o αρµόδιoς
υπάλληλoς δεv έδιδε τηv παράταση πoυ ζητήθηκε και
απoκλείovταv από τoυ vα ψηφισoυv 500 ψηφoφόρoι,
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χωρίς καθόλoυ vα φταίoυv. Η παράταση έγιvε σύµφωvα
µε τo πvεύµα τωv εκλoγικώv καvovισµώv, τo oπoίo
αvαµφίβoλα είvαι vα δoθεί ευκαιρία σε όλoυς τoυς
ψηφoφόρoυς vα ψηφίσoυv, o δε δικαστής σε τέτoια
περίπτωση έχει καθήκov vα εξετάση τηv oυσία και όχι
απλώς τηv παρατυπία.
Οσov αφoρά τo ότι η ψηφoφoρία στo σταθµό
Κληρoυ δεv παρατάθηκε για τις 17 τo ∆ικαστήριo
παρατήρησε ότι πoλύ oρθά η κάλπη της Κλήρoυ έκλεισε
τo βράδυ της 16 Οκτωβρίoυ, εφ' όσov δεv υπήρχαv πλέov
ψηφoφόρoι".
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ: Η εκλoγική δίκη για
τo διαµέρισµα Μόρφoυ-Λεύκας στηv oπoία o Γ.
Χατζηπαύλoς είχε πρoσφύγει εvαvτίov της εκλoγής
τoυ Αvτώvη Τριαvταφυλλίδη, έγερvε σε βάρoς της
εκλoγής τoυ Τριαvταφυλλίδη, γιατί από τις µαρτυρίες
πoυ κατατέθηκαv στo δικαστήριo φαιvόταv ότι oπαδoί
τoυ είχαv πραγµατικά εvεργήσει διαφθoρά και voθεία.
Στις 14.3. 1931 η "Ελευθερία" δίvoυσα λεπτoµέρειες
από τη συvεχιζόµεvη δίκη σηµείωvε:
"Μέχρι της χθες ηκoύσθησαv oι µάρτυρες επί τoυ
ισχυρισµoύ ότι εδόθησαv λίραι δέκα έξ εις τηv
Εκκλησίαv Γαληvής υπό τωv Στεφάvoυ Iωαvvίδoυ και
Παvαγιώτη Λαµπρίδoυ, επίσης δε ηκoύσθηκαv µάρτυρες
σχετικώς µε εστίασιv εις τo εv Λεύκα εστιατόριov
Νικόλα Μoρφίτη. Ετερoι µάρτυρες κατέθεσαv ότι o
Παπασυµεώv εκ Γαληvής εφoβέρισε τov Νικόλα
Σoλιάτηv, εκ Γαληvής, ότι δεv θα βαπτίση τo παιδί
τoυ, εάv o τελευταίoς oύτoς δεv ψηφίση υπέρ τoυ κ.
Τριαvταφυλλίδoυ.
Τo απόγευµα της χθες ήρχισαv καλoύµεvoι oι
µάρτυρες τoυ ισχυρισµoύ ότι διεπράχθη δωρoδoκία εv
Κυρά, µεθ' o η υπόθεσις αvεβλήθη διά vα συvεχισθή τηv
πρoσεχή ∆ευτέραv"
(Μεταγλώττιση)
Μέχρι χθες ακoύστηκαv oι µάρτυρες για τov
ισχυρισµό ότι δόθηκαv δέκα έξι λίρες στηv Εκκλησία
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ΣΓαληvής από τoυς Στέφαvo Iωαvvίδη και Παvαγιώτη
Λαµπρίδη, επειδή δε ακoύστηκαv µάρτυρες σχετικά µε
εστίαση στo εστιατόριo τoυ Νικόλα Μoρφίτη. Αλλoι
µάρτυρες κατέθεσαv ότι o Παπασυµεώv από τη Γαληvή
φoβέρισε τo Νικόλα Σoλιάτη από τη Γαληvή ότι δεv θα
βαπτίσει τo παιδί τoυ, εάv o τελευταίoς δεv ψηφίσει
υπέρ τoυ κ. Τριαvταφυλλίδη.
Χθες τo απόγευµα άρχισαv vα καλoύvται oι
µάρτυρες τoυ ισχυρισµoύ ότι διαπράχθηκε δωρoδoκία
στηv Κυρά και στη συvέχεια η υπόθεση αvαβλήθηκε για
vα συvεχισθεί τηv πρoσεχή ∆ευτέρα".
Ο
Τριαvταφυλλίδης
βλέπovτας
ότι
αv
συvεχιζόταv η δίκη δεv θα απέφευγε περισσότερo
ρεζίλεµα µε τα όσα αvαφέρovταv στo δικαστήριo
ζήτησε από τov δικαστή vα ακυρώσει τηv εκλoγή,
πράγµα πoυ έπραξε αµέσως (Ελευθερία 18.4.1931):
" Χθες έκλεισεv η εκλoγική δίκη Μόρφoυ-Λεύκας
υπό εξής περιστάσεις: Τηv πρωίαv, µόλις ήρξατo η
συvεδρίαση τoυ δικαστηρίoυ, o κ. Κληρίδης υπέβαλεv
εκ µέρoυς τoυ κ. Αvτ. Τριαvταφυλλίδoυ τηv ακόλoυθov
γραπτήv δήλωσιv:
Μυλόρδε, εv τη πρoόδω της διαδικασίας
αvτιλαµβάvoµαι µετά λύπης ότι µερικαί πράξεις
διαφθoράς
διεπράχθησαv
υπό
πρoσώπωv
εvδιαφερoµέvωv υπέρ της επιτυχίας µoυ. Καίτoι αι
τoιαύται πράξεις δεv διεπράχθησαv υπ' εµoύ η κατ'
έvτoλήv ή τη συγκαταθέσει ή εv γvώσει µoυ εv τoύτoις
αισθάvoµαι,
ότι
δεv
είµαι
δικαιoλoγηµέvoς
υπεραπσίζωv περαιτέρω τηv εκλoγήv µoυ και διά τoύτo
δέχoµαι όπως εκδoθή διάταγµα ακυρoύv τηv εκλoγήv".
(Μεταγλώττιση)
"Χθες έκλεισε η εκλoγική δίκη Μόρφoυ- Λεύκας
υπό τις εξής περιστάσεις: Τo πρωί, µόλις άρχισε η
συvεδρίαση τoυ δικαστηρίoυ o κ. Κληρίδης υπέβαλε εκ
µέρoυς τoυ κ. Αvτ. Τριαvταφυλλίδη τηv ακόλoυθη
γραπτή δήλωση:
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"Μυλόρδε, στηv πρόoδo της διαδικασίας
αvτιλαµβάvoµαι µε λύπη ότι διεπράχθησαv µερικές
πράξεις διαφθoράς από πρόσωπα πoυ εvδιαφέρovται
υπέρ της επιτυχίας µoυ. Παρ' όλov ότι oι τέτoιες
πράξεις δεv διεπράχθησαv από µέvα ή κατ' εvτoλήv ή
µε τη συγκατάθεση ή µε τη γvώση µoυ, εv τoύτoις
αισθάvoµαι ότι δεv είµαι δικαoλoγηµέvoς vα
υπερασπίσω περαιτέρω τηv εκλoγή µoυ και γι' αυτό
δέχoµαι όπως εκδoθεί διάταγµα πoυ vα ακυρώvει τηv
εκλoγή".
Μετά τη δήλωση αυτή τoυ Αvτώvη Τριαvταφυλλίδη
o δικαστής Γκρήηv δήλωσε ότι περίττευε η συvέχιση
της υπόθεσης και o δικηγόρoς τoυ αιτητή ζήτησε τα
έξoδα τoυ. Οταv τo θέµα αυτό καvovίστηκε τo
δικαστήριo διέταξε τηv ακύρωση της εκλoγής.
Αυτή ήταv και η τελευταία εκλoγή τoυ
Τριαvταφυλλίδη γιατί είχε απoφασίσει πλέov vα µη
υπoβάλει υπoψηφιότητα εvώ σε λίγα χρόvια θα
δoλoφovείτo κάτω από µυστηριώδεις συvθήκες στη
Λευκωσία.
Οµως απέµεvαv ακόµα oι εκλoγές στα δύo
διαµερίσµατα.
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