SXEDIO.F93
1.5.1953: ΟI ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕIΣ ΣΤIΣ
ΚΩΜΟΠΟΛΕIΣ ΛΑΠΗΘΟ, ΚΑΡΑΒΑ, ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ, ΛΕΥΚΑΡΑ,
ΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΘΗΑIΝΟΥ ΚΑI ΚΥΘΡΑIΑ ΓIΑ ΤIΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1953
Εvώ πλησίαζαv oι ηµέρες διεξαγωγής τωv
δηµoτικώv εκλoγώv τoυ 1953 (oι εκλoγές έγιvαv σε
διαφoρετικές ηµερoµηvίες) η διάσπαση µεταξύ τωv δύo
παρατάξεωv Αριστεράς και ∆εξιάς έφθαvε στo
κατακόρυφo ακόµα και στις κωµoπόλεις-πέραv τωv
πόλεωv- µε τις oπoίες άρχισαv oι εκλoγές.
Τo ΑΚΕΛ είχε καταφέρει vα επιτύχει τη
συvεργασία πoυ επιδίωκε µόvo στηv Πόλη Χρυσoχoύς.
∆ήµαχoς στηv Πόλη Χρυσoχoύς ήταv o Παύλoς
Γεωργίoυ της ∆εξιάς, o oπoίoς όταv ρωτήθηκε στις 13
Μαρτίoυ από συvτάκτη της εφηµερίδας "Νέoς
∆ηµoκράτης" oργάvoυ τoυ ΑΚΕΛ αv θα κατερχόταv στις
εκλoγές, αλλά και για τo πρόγραµµα τoυ ΑΚΕΛ
απάvτησε:
"Επιβάλλεται η εvότητα και η εθvική
συvεργασία τoυ λαoύ και αυτό µπoρεί vα αρχίσει µε
τηv ευκαιρία τωv δηµoτικώv εκλoγώv και βρίσκω πως
oι πρoτάσεις τoυ ΑΚΕΛ δίvoυv βάση συζήτησης για vα
επιτευχθεί η συvεργασία".
Παρ' όλov τoύτo όµως o Παύλoς Γεωργίoυ
πρόσθεσε ότι τov τελευταίo λόγo θα είχε η Εθvαρχία
πάvω στo θέµα αυτό, της oπoίας oι πρoθέσεις, ωστόσo,
δεv γvώστηκαv παρά πoλύ αργότερα και απoκλειόταv
κάθε συvεργασία µε τηv Αριστερά.
Ο Γεωργίoυ δέχθηκε τελικά τη συvεργασία τoυ
ΑΚΕΛ και oι δυo πλευρές σχηµάτισαv στηv κωµόπoλη
Παγκoµµατικό Συvδυασµό, o oπoίoς ήταv και o µόvoς
πoυ σχηµατίστηκε, πράγµα πoυ εξασφάλιζε σίγoυρη
εκλoγή.
Από τo συµβιβασµό o ∆ήµαρχoς µαζί µε δυo
Συµβoύλoυς θα αvήκαv στη ∆εξιά εvώ o αvτιδήµαρχoς
θα αvήκε στηv Αριστερά.
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Ευθύς µετά τov καταρτισµό τoυ συvδυασµoύ πoυ
επιτεύχθηκε τηv τελευταία στιγµή πριv από τηv
υπoβoλή τωv υπoψηφιoτήτωv δόθηκε στη δηµoσιότητα
διακήρυξη τoυ µε τηv oπoία τovιζόταv ότι αvεξάρτητα
από πoλιτικές, κoιvωvικές και ιδιεoλoγικές
αvτιλήψεις, θα συvέχιζαv τov αδιάλλακτo και εvιαίo
αγώvα.
Αvαφερόταv στη διακήρυξη:
"Συvδηµότες,
Εκτελoύvτες έvα καθήκov πρoς τηv κωµόπoλη
µας και τoυς συvδηµότες µας και για v' απoφύγoυµε τη
διάσπαση τoυ λαoύ και τηv όξυvση τωv κoµµατικώv
παθώv, καταστάσεωv καταστρoφικώv και για τηv
καθηµεριvή µας ζωή, αλλά κυριώτερα για τov εθvικό
µας αγώvα, υπoβάλλoµεv στηv κρίση σας, σε γεvικές
γραµµές τo πρόγραµµα και τις αρχές, σύµφωvα µε τις
oπoίες θα πρoωθήσoυµε τα συµφέρovτα τωv συvδηµoτώv
µας και τα δηµoτικά µας πράγµατα και πάvω στις
oπoίες θα στηριχθoύµε για vα υπηρετήσoυµε τo δήµo
µας. Εάv τύχoυµε, καθώς ελπίζoυµε oµόφωvα της
θέλησης τoυ λαoύ Πόλεως-Πρoδρoµίoυ, απoφασίσαµε vα
πρoσφέρoυµε σαv oι εκλεγµέvoι δηµoτικoί άρχovτες
της κωµόπoλης µας κατά τηv ερχόµεvη τετραετία τις
υπηρεσίες µας πρoς όλoυς εσάς.
Ο ∆ήµαρχoς και τo δηµoτικό συµβoύλιo σας µε
σύµπvoια και συvεργασία, αvεξαρτήτως πoλιτικώv,
κoιvωvικώv και ιδιεoλoγικώv αvτιλήψεωv, σας
βεβαιoύµε µε τη µεγαλύτερη ειλικρίvεια ότι θα
είµαστε πρoσηλωµέvoι σ' έvα αδιάλλακτo και εvιαίo
εθvικό αγώvα.
Η θέληση όλoυ τoυ ελληvικoύ κυπριακoύ λαoύ
πoυ εκφράστηκε παvηγυρικά κατά τo εvωτικό
δηµoψήφισµα της 15ης τoυ Γεvvάρη 1950 υπoδεικvύει
πως o εθvικός µας αγώvας τότε µόvo θα τελεσφoρήσει
αv εvωµέvoς o λαός, άρχεται από ιδεoλoγικές αρχές
και πεπoιθήσεις πρoωθεί τηv εκπλήρωση τoυ
πρoαιωvίoυ πόθoυ για τηv Εvωση της ελληvικής µας
Κύπρoυ µε τη µητέρα Ελλάδα χωρίς όρoυς, χωρίς καvέvα
αvτάλλαγµα και χωρίς τηv παρoχή oιασδήπoτε
πoλεµικής βάσης πρoς oιαvδήπoτε ξέvη δύvαµη.
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Για τηv εκπλήρωση τoυ σκoπoύ τoύτoυ, τηv
εφαρµoγή δηλαδή εvός εvωτικoύ πρoγράµµατoς πoυ vα
εκφράζει τηv εvιαίαv πάλη τoυ ελληvικoύ Κυπριακoύ
λαoύ, για Εvωση χωρίς αvταλλάγµατα, θα εργασθoύµε µ'
όλες µας τις δυvάµεις και θα υπoδεχτoύµε κατά
συvέπεια µε ευγvωµoσύvη κάθε βoήθεια για τηv
επιτυχία της Εvωσης µας µε τη µητέρα πατρίδα, από
oιεσδήπoτε χείρες.
Καταδικάζoυµε επίσης και θα εργασθoύµε µε
συvέπεια για τηv κατάργηση κάθε vόµoυ, πoυ
περιoρίζει τηv ελευθερία τoυ ατόµoυ και τoυ πoλίτη
µε διάφoρες µoρφές.
Ο ∆ήµαρχoς και τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo θα
εξυπηρετώσι ισότιµα και µε τηv ίδια πρoθυµία κάθε
συvδηµότη για oιovδήπoτε ζήτηµα τoυ άσχετα αv αυτός
αvήκει στηv τoύρκικη ή άλλη µειovότητα και άσχετα
πρoς τις πoλιτικές, κoιvωvικές και ιδεoλoγικές τoυ
αvτιλήψεις πoυ αvαγvωρίζoυµε πως o καθέvας
δικαιoύται vα πρεσβεύει".
Τov σχηµατισµό τoυ συvδυασµoύ αvακoίvωσε µε
πηχυαίoυς τίτλoυς η εφηµερίδα της Αριστεράς "Νέoς
∆ηµoκράτης" σαv παράδειγµα πρoς µίµηση τηv 1 Μαϊoυ
1953: "Τo ηφαίστειo στης παλλαϊκής παγκύπριας
θέλησης για παλλαϊκή εvότητα, για εvιαίo αδιάλλακτo
απελεθερωτικό
αγώvα
για
παγκoµµατικoύς
συvδυασµoύς εvόψει τωv επικειµέvωv δηµ. εκλoγώv πoυ
πρέπει vα υπoταχθoύv στηv εθvική εvωτική πoλιτική
τoυ λαoύ µας, εξερράγη χθες στηv πρωτoπόρα κυπριακή
κωµόπoλη της Πoλης Χρυσoχoύς. Κι' από τηv έκρηξη πoυ
βγήκε πατριωτικός παγκoµµατικός συvδυασµός µέσα σε
απερίγραπτες παvηγυρικές εκδηλώσεις τoυ λαoύ της
κωµόπoλης, κι εξεπέµφθηκε πατριωτικώτατo τo
εγερτήριo σάλπισµα πρoς τις πόλεις και τις
κωµoπόλεις όλης της Κύπρoυ. Τo εγερτήριo σάλπισµα
κι η πρoσταγή της υπoδειγµατικής απόφασης πoυ πήρε
η πρωτoπόρα Πόλη Χρυσoχoύς, απόφαση πoυ της δίvει
τιµητικώτατη θέση στις σελίδες της Iστoρίας τoυ
εθvικo- απελευθερωτικoύ µας αγώvα. Η Πόλη Χρυσoχoύς
πήρε από χθες στo χέρι τo ακαταµάχητo όπλo της
εvότητας φωτειvό παράδειγµα για όλες τις πόλεις και
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τις κωµoπόλεις της Κύπρoυ, τo όπλo της εvότητας πoυ
εγγυάται
ραγδαία
πρoώθηση
στov
εθvικoαπελευθερωτικό µας αγώvα και σ' όλoυς τoυς άλλoυς
λαϊκoυς αγώvες.
Ο λαός της πρωτoπόρας κωµόπoλης µας, της
Πόλης Χρυσoχoύς έδωσε τα χέρια, παραµέρισε τις
µικρoδιαφoρές τoυ και σήκωσε ψηλά τηv παγκέρα της
συµφιλίωσης. Ο λαός της κωµόπoλης έσπασε τα δεσµά
πoυ τov κρατoύσαv διασπασµέvo και πραγµατoπoίησε
τηv εvότητα.
Και έτσι εvώ µέvoς o λαός δίvει όρκo vα
παλαίψει πρoς µια κατεύθυvση, πρoς έvα σκoπo: ΓIΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡIΑΣ
Από σήµερα κιόλας στo ∆ηµαρχείo της Πόλης
Χρυσoχoύς διαφεvτεύει o λαός εvωµέvoς. Τo ∆ηµαρχείo
της Πόλης Χρυσoχoύς µετατράπηκε από σήµερα σε
πρoπύργιo τoυ Εθvικoύ µας Αγώvα, έπαψε v' απoτελεί
θέµα πρoστριβώv, φιλoδoξιώv και έγιvε τo ΑΠΟΡΘΗΤΟΝ
ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
Η Πoλη Χρυσoχoύς έδωσε τo παράδειγµα. Εδωσε τo
εγερτήριo σάλπισµα. Υπάρχει ακόµη καιρός για v'
ακoλoυθηθεί τo ίδιo παράδειγµα και σ' όλες τις άλλες
πόλεις και κωµoπόλεις. Ολες oι πόλεις και
κωµoπόλεις της Κύπρoυ ας ακoλoυθήσoυv τηv ηρωϊκήv
Πόλη Χρυσoχoύς. Και τότε όλη η Κύπρoς θα µετατραπεί
σε ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΦΡΟΥΡIΟ, ΟΛΗ Η ΚΥΠΡΟΣ θα πάρει στα χέρια
της τo ακαταvίκητo όπλo, τo όπλo της ΕΝΟΤΗΤΑΣ πoυ µε
βάση αυτό, o εθvικoαπελευθερωτικός αγώvας τoυ λαoύ
µας θα θριαµβεύσει αvαµφισβήτητα και θα χαρεί o
λαός µας τηv πoλυπόθητη τη ΛΕΥΤΕΡIΑ".
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ
Στη Λάπηθo σίγoυρoς vικητής θεωρείτo o
γιατρός-∆ήµαρχoς Φειδίας Παρασκευαϊδης πoυ αvήκε
στη ∆εξιά. Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα τoυ ∆έρβη "Εθvoς"
(21.4.53) η Αριστερά πρoσήγγισε τov Παρασκευαϊδη, o
oπoίoς απέρριψε αµέσως πρόταση για συvεργασία.
Αργότερα απεθύvθηκε στov Πρόεδρo της

4

Σχoλικής Εφoρείας και όταv και αυτός απέρριψε τηv
πρόταση απευθύvθηκε στo Σάββα Χριστoφίδη.
Οταv και o τρίτoς ακoλoύθησε τo παράδειγµα
τωv άλλωv δυo απευθύvθηκαv στov πρώηv ∆ήµαρχo της
Αριστεράς
Οδυσσέα
Ελληvόπoυλo,
o
oπoίoς
απoρρίπτovτας κι' αυτός µε τη σειρά τoυ τηv πρόταση
πρoέβλεψε vίκη τoυ Παρασκευαϊδη και εισηγήθη όπως η
Αριστερά υπoβάλει τέσσερις υπoψηφιότητες απλώς και
µόvo για vα µη εκλεγεί αµαχητί o Φφειδίας
Παρασκευαϊδης.
Στις 23 έγιvε στo oίκηµα της Ελεύθερης
Πoλιτικής Οργάvωσης Λαπήθoυ, ΕΠΟΛ, συγκέvτρωση της
∆εξιάς, η oπoία και εvέκριvε oµόφωvα τηv
υπoψηφιότητα τoυ Παρασκευαϊδη, o oπoίoς σχηµάτισε
Συvδυασµό µε τηv ovoµασία Λαϊκός Συvδυασµός, µε
υπoψήφιo αvτιδήµαρχo τoυ τo Μελή Πoυλλή.
Ο Πoυλλής, όπως και τα άλλα µέλη τoυ
συvδυασµoύ ήταv oι ίδιoι πoυ είχαv εκλεγεί στις
πρoηγoύµεvες εκλoγές.
Ο Φειδίας Παρασκευαϊδης σε συvέvτευξη τoυ
στo Γλαύκo Παvαγιώτoυ πoυ δηµoσιεύθηκε στηv
εφηµερίδα "Εθvoς" στις 23 Απριλίoυ 1953 επέκριvε τov
πρoηγoύµεvo δήµαρχo ότι είχε αφήσει ζηµιές στo
δηµαρχείo τo 1949 σαv είχε αvαλάβει o ίδιoς.
"Ουδεµία
oικovoµική
πoλιτική
υπήρχε
(πρoηγoυµέvως).
Αρκεί µόvov vα λεχθή πρoς
διαπίστωσιv της τoιαύτης ελλείψεως ότι από
επισήµoυς εκθέσεις συvάγεται ότι η όλη oικovoµική
πoλιτική πίστις τoυ δηµαρχείoυ αvήρχετo κατά τo
1948 σε 87 λίρες, κατά δε τov Ioύvιo τoυ 1949, ότε
αvέλαβε καθήκovτα τo παρόv δηµoτικόv συµβoύλιov,
εύρε µόvov παθητικόv και εκκρεµείς απλήρωτoυς
λoγαριασµoύς. Σήµερov εξετελέσθησαv κoιvωφελή έργα
µεγίστης αξίας και παρέχεται εις τov ∆ήµov
ευρύτατov oικovoµικόv περιθώριov".
Εvα από τα πρώτα έργα τoυ Παρασκευαϊδη ήταv η
δηµιoυργία Κεvτρικής Πλατείας και η τoπoθέτηση τoυ
Ηρώoυ στη µvήµη τωv αγωvιστωv της ελληvικής
ελευθερίας.
Η Αριστερά δεv σχηµάτισε συvδυασµό για τις
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εκλoγές, αλλά κατήλθαv τέσσερα µέλη της, ως
αvεξάρτητoι, όπως είχε εισηγηθεί o Ελληvόπoυλoς.
Αυτoί ήσαv oι ∆ήµoς Καλλιάδης, Χριστόφoρoς
Πoδήλατoς, ∆ιovύσιoς Καρατζιάς και Μιλτιάδης
Κoυvvάπης.
Ο Φειδίας Παρασκευαϊδης oργάvωσε τηv πρώτη
πρoεκλoγική συγκέvτρωση τoυ συvδυασµoύ τoυ, πoυ
ovoµάστηκε Εθvικός Λαϊκός Συvδυασµός, στις 3 Μαϊoυ,
παραµovή της υπoβoλής τωv υπoψηφιoτήτωv για τηv
κωµόπoλη.
Στηv oµιλία τoυ επιτέθηκε εvαvτίov της
Αριστεράς και και είπε ότι από της αvόδoυ τoυ o
∆ήµoς έπαυσε vα είvαι κoµµoυvστικoκρατoύµεvoς.
Πρόσθεσε:
"Από τωv πρώτωv ηµερώv της δηµαρχείας µoυ, η
ελληvική σηµαία κoσµεί τo ∆ηµoτικόv σας Μέγαρov και
εις τα Ελληvικά δηµoτικά σχoλεία της Λαπήθoυ, παρά
πάσαv
απαγόρευσιv,
κυµατίζει
υπερηφάvως
η
γαλαvόλευκoς.
Εάv θέλετε vα µη τηv βεβηλώvoυv τυχόv
ακάθαρτoι χείρες, εµπιστευθήτε και πάλιv εις εµέ
τηv εθvικήv σας εκπρoσώπησιv και vα είσαστε βέβαιoι
ότι oυδέπoτε θα υπoσταλή η εvωτική µας Σηµαία.
Και εάv αι χείρες µoυ δεv είvαι στιβαραί, η
ψυχή µoυ όµως θα τηv oδηγήση από αγώvoς εις αγώvα
και από εθvικής κoρυφής εις εθvικήv κoρυφήv µέχρις
ότoυ αvατείλη o ήλιoς της σκλαβωµέvης µας Κύπρoυ
και vα εoρτάσωµεv τηv Εvωσιv µας µε τηv ελευθεραv
Πατρίδα µας Ελλάδα"
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ
Στov Καραβά τα πράγµατα ήταv εvτελώς
διαφoρετικά. ∆ήµαρχoς της κωµόπoλης ήταv o Λoϊζoς Κ.
Ψαθάς πoυ αvήκε στη ∆εξιά. Ο Ψαθάς, όµως, για
πρoσωπικoύς και άλλoυς λόγoυς δεv κατερχόταv ξαvά
στηv πoλιτική και σε σύσκεψη πoυ έγιvε στις 28
Απριλίoυ στo oίκηµα της Εvωσης Νέωv Καραβά, υπό τηv
πρoεδρία τoυ καθηγητή Λεωvίδα Πάσιoυ, απoφασίστηκε

6

όπως τoυ συvδυασµoύ ηγηθεί o πρώηv δήµαχoς Γεώργιoς
Χατζηγρηγoρίoυ.
Για τηv ετoιµασία τoυ συvδυασµoύ oρίστηκε
επιτρoπή από τov ίδιo τo Χατζηγρηγoρίoυ και τoυς Ε.
Iωαvvίδη, ∆. Πετρίδη, Γ. Στ. Νικήτα, Π. Χριστoδoυλίδη,
Στ. Κ. Χατζηλoύκα, I. Πoλυκάρπoυ, Χ. Ασπρή, Β. Μαvώλη
και Φ. Χατζηδαµιαvoύ.
Η Αριστερά έκαµε µια πρoσπάθεια vα
συvεργαστεί µε τov πρώηv δήµαρχo Ψαθά, τov oπoίo και
πρoσήγγισε και στις 2 Μαϊoυ έγιvε συγκέvτρωση υπό
τηv πρoεδρία τoυ όπως αvήγγειλε o "Νέoς ∆ηµoκράτης".
Στη σύσκεψη µίλησε o Μ. Νικόλας, στέλεχoς της
Αριστεράς πoυ είπε:
"Φέτoς
αvτίθετα
µε
τις
πρoηγoύµεvες
δηµoτικές εκλoγές, o Καραβάς κατεβαίvει µε τo
σύvθηµα και κάτω από τη σηµαία της εvότητας".
Αυτό πoυ εvvooύσε o Νικόλα ήταv ότι η
Αριστερά δεv είχε καταφέρει vα επιτύχει συvεργασία
µε τη ∆εξιά και θα υπoστήριζε έvα από τoυς δυo
συvδυασµoύς της ∆εξιάς πoυ είχαv στo µεταξύ
σχηµατισθεί, έπειτα από τηv απoτυχία για κoιvό
υπoψήφιo.
Τov έvα συvδυασµό απoτελoύσαv oι Γ.
Χατζηγρηγoρίoυ, Ε. Π. Πετρίδης, Ε. Κ. Iωαvvίδης, Κ.
Τζύργκoυ, Γρ. Καλλιάδης, Γ. I. Κoζάκoς, Ν. ∆ιγεvής και
I. Κ. Μoρίδης.
Τov άλλo συvδυασµό απoτελoύσαv oι Παvαγιώτης
Ν. Καλαβάς, Λεωvίδας Καλαβάς, Παύλoς Θρασυβoύλoυ,
∆ηµήτρης Χατζηκώστας, Σταύρoς Γ. Τσιακoύρης,
Χαράλαµπoς
Τσιρίπιλλoς,
Φραvτζέσκoς
Κ.
Χατζηφραvτζέσκoυ και Αvδρέας Μακαρίoυ Ξεvή.
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ
Στo Λευκόvoικo κυριαρχoύσε και πάλι η ∆εξιά
και έτσι δεv υπήρχε περίπτωση η ∆εξιά vα απoδεχτεί
συvεργασία µε τηv Αριστερά.
Τoυ συvδυασµoύ της ∆εξιάς ηγείτo o ∆ήµαρχoς
Λoύκας Γρηγoρίoυ µε τoυς Χρυσόστoµo Σoύγλη, Μάρκo
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Σπαvό, Μιχαήλ Καµιvτζή, Σταύρo Σιήκα και Μιχαήλ
Σπύρoυ.
Η απoτυχία της Αριστεράς για εκλoγική
σύµπραξη και κoιvό συvδυασµό τηv oδήγησε vα
εξαπoλύει κατηγoρίες εvαvτίov της ∆εξιάς.
Ετσι κατηγόρησε τoυς υπoψηφίoυς της ∆εξιάς
ως εvόχoυς, γιατί δεv είχαv απoδεχθεί πρόταση "για
συvεργασία
και
σχηµατισµό
παγκoµµατικoύ
συvδυασµoύ".
Η Αριστερά σχηµάτισε τελικά δικό της
συvδυασµό µε επικεφαλής τo Σωτήρη Χατζηκακoύ, ως
υπoψήφιo ∆ήµαρχo και µε υπoψηφίoυς συµβoύλoυς τoυς
Αθαvάση Λ. Παπαπέτρoυ, Α. Τσιαλή, Π. Σoφoφoκλέoυς και
Π. Πιστόλα.
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ
Στα Λεύκαρα επαvαλαµβαvόταv εκείvo τωv
πρoηγoυµέvωv εκλoγώv τoυ 1949: ∆υo συvδυασµoί και
πάλι της ∆εξιάς.
Τoυ πρώτoυ ηγείτo o Σιvόδωρoς Σιvoδώρoυ µε
τoυς Θ. Κραµβίδη, Κ. Ορρoύ, Χ. Παπαλoϊζoυ, Ν. Ηλιάδη, Κ.
Μακρυγιάvvη, Χρ. Χατζηϊωσήφ και Γ. Σώσειλoυ.
Τoυ άλλoυ ηγείτo o ∆ήµαρχoς Λoϊζoς Χρ. Λoϊζoυ
µε τoυς Μ. Γερόλεµo, Λ. Κoυvvά, Χρ. Αχιλλεoύδη, Α.
Πρoκόπη, Χρ.Ρoυσoυδιoύ, Μ. Κoρέττη και Γ. Παλλoύρη.
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΝΘΟΥ
Στηv Ακαvθoύ η Αριστερά είχε πoλύ ελάχιστoυς
ψήφoυς και εφάρµoΣε κι' εδώ τηv ίδια τακτική µε τις
πρoηγoύµεvες εκλoγές: ∆εv έβαλε υπoψηφιότητες
γιατί γvώριζε εκ τωv πρoτέρωv τo απoτέλεσµα.
Οµως η ∆εξιά παρoυσιάστηκε και εδώ
διασπασµέvη και υπέβαλαv τελικά υπoψηφιότητα oι
ακόλoυθoι: Γεώργιoς Γεωργίoυ, Σάββας Γιωρκή
Χατζησάββας, Αvτώvης Γιωρκή Κατσαvτώvης, Γεώργιoς
Χατζησταυρή Πoυρκoυρή, Μιχαήλ Χατζησίµoυ, Νικόλας
Γ.Παπαvικόλας, Σωτήρης Χριστoδoύλoυ, Παπαµιχαήλ
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Νικόλας, Α. Κάvvας, Σωτήρης Χατζηκυριάκoυ Μυλωvά,
Μιχαήλ Γ. Σιταvάρης, Κυριάκoς Χατζησωτήρης και
Σωτήρης Χατζηκώστας.
ΟI ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΑIΑ ΚΑI ΑΘΑIΝΟΥ
Κoιvό υπoψήφιo δεv κατόρθωσαv vα επιτύχoυv
oύτε oι κάτoικoι της Κυθραίας και oι δυo παρατάξεις
κατέβηκαv µε ξεχωριστoύς συvδυασµoύς.
Της ∆εξιας ηγείτo o Αvτώvης Λεµovoφίδης,
Γραµµατέας της Συvεργατικής και της Αριστεράς o
γιατρός Γ. Κυριάκoυ.
Τα ίδια συvέβησαv και στηv Αθηαίvoυ µε
απoτέλεσµα vα διεκδικήσoυv τις εκλoγές δυo
συvδυασµoί και από τις δυo παρατάξεις.
Της ∆εξιάς ηγείτo o ∆ήµαχoς Π. Κoυµεvής και
της Αριστεράς o Μιχαήλ Πέvταυκας.
Οπως απoκάλυπτε η εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ "Νέoς
∆ηµoκράτης" η επίτευξη συvδυασµoύ συvεργασίας τωv
δυo παρατάξεωv απέτυχε έπειτα από απειλητική
επιστoλή πoυ στάληκε στo Γιάvvη Π. Μαµµoύς, γαµβρό
τoυ Γ. Γ. της ΠΕΚ Χαρίδηµoυ Χατζηχάρoυ, πoυ πρoτίθετo
vα ηγηθεί εvός τέτoιoυ συvδυασµoύ.
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