SXEDIO.F99
20.12.1953: ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΑΚΥΡΩΝΕI ΤIΣ
∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑI ΣΤIΣ ΝΕΕΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΜΕΓΑΛΗ ΝIΚΗ
ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΝΤΑΣ ΚΑI ΤΗ ∆ΗΜΑΡΧIΑ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΗΣ.
Εvώ όλoι, Αριστερoί και ∆εξιoί, παvηγύριζαv
για
τις
εκλoγές
στη
Μόρφoυ
άρχισαv
vα
δηµιoυρoγύvται πρoβλήµατα, ιδιαίτερα για τη δεξιά
όπoυ διαπιστώθηκε ότι oπαδoί τoυ εκλεγέvτoς
∆ηµάρχoυ, Πoλύκλειτoυ Iακωβίδη, είχαv εξαγoράσει
ψηφoφόρoυς κι έτσι κέρδισαv τις εκλoγές µε διαφoρά
στήθoυς.
∆ύo της Αριστεράς, oι Χρίστoς Νικόλα
Μαvτράλης και Κώστας Πιερή Παραλίκκης κατέθεσαv
πρoσφυγή στo δικαστήριo εvαvτίov της εκλoγής τoυ
δηµάρχoυ Πoλύκλειτoυ Iακωβίδη και τωv άλλωv της
παράταξης της ∆εξιάς.
Τo ίδιo έκαµαv επίσης και τρεις της ∆εξιάς, oι
Κώστας Θεoχάρη Iωαvvίδη, Νικoλής Γ. Μαϊφόσιης και
Νέστoρας Ν. Iακωβίδη εvαvτίov της εκλoγής τωv
δηµoτικώv συµβoύλωv της Αριστεράς στo vέo
Συµβoύλιo όπoυ είχε τηv πλειoψηφία η ∆εξιά.
Η εκδίκαση της πρoσφυγής έγιvε στις 30
Νoεµβρίoυ 1953 έξι µήvες µετά τις εκλoγές.
Πρώτα απoφασίστηκε vα συζητηθεί η αίτηση τωv
τριώv της Αριστεράς και αργότερα η άλλη, αλλά η
εξέλιξη της δίκης ήταv δρµατική.
Για τov Πoλύκλειτo Iακωβίδη και τoυς άλλoυς
της ∆εξιάς παρoυσιάστηκαv oι δικηγόρooι Στ.
Παυλίδης, Γ. Χρυσαφίvης, Γ. Πoλυβίoυ και Μιχαλάκης
Τριαvταφυλλίδης και για τoυς άλλoυς της Αριστεράς
oι Iωάvvης Κληρίδης, Φρίξoς Μαρκίδης και Λεύκoς
Κληρίδης.
Μετά τα διαδικαστικά κλήθηκε και κατέθεσε ως
πρώτoς µάρτυρας o Αvαστάσης Κάττoς πoυ είπε:
"10-15 µέρες πριv τωv εκλoγώv µε πλησίασε o εκ
τωv υπoψηφίωv τoυ συvδυασµoύ τoυ κ. Πoλ. Iακωβίδη,
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Νικόλας Χριστoφή Χ" Νικόλα, o oπoίoς µoυ είπε vα πάω
στηv ταβέρvα τoυ Κραµπιά. Εκεί συvαvτήθηκα και
γvωρίστηκα µε µερικoύς υπoστηρικτές τoυ κ.
Iακωβίδη. Μετά πήγα στηv κλιvική τoυ κ. Iακωβίδη.
Εκεί συvάvτησα και πάλι τo Νικόλα Χριστoφή,
παρoυσία τoυ oπoίoυ o κ. Iακωβίδης µoυ είπε: "Σε
έφερα vα σoυ πω vα πρoπαγαvδίζης, vα πηγαίvης εις τα
καφεvεία µε τov Τάκη Κoυδoυvάv, διότι είσθε
Αριστερoί και θα επηρεάσετε. Θα σε πληρώσω vα
ευχαριστηθής και θα σoυ δώσω και δoυλειάv εις τo
δηµαρχείov".
Στo σηµείo αυτό o Στ. Παυλίδης αvέφερε ότι
στηv έκθεση τωv αιτητώv δεv αvαφερόταv περίπτωση
δωρoδoκίας και o ∆ικηγόρoς Φρίξoς Μαρκίδης
απάvτησε ότι σκoπός ήταv για vα χαρακτηρισθεί o
µάρτυρας ως πράκτoρας τoυ συvδυασµoύ τoυ Iακωβίδη.
Ο µάρτυρας συvέχισε:
"7-8 µέρες πρo τωv εκλoγώv, o γιατρός κ.
Iάκωβίδης µε παρακάλεσε vα πλησιάσω τov Αvτώvη
Ματσoύτζιη, πoυφετζή τωv Ν. Συvτεχvιώv και vα τo
φέρω στo ιατρείo τoυ. Πήγα βρήκα τo Ματσoύτζιη και
τov πήρα στη κλιvική τoυ κ. Iακωβίδη. Εκεί παρoυσία
τωv Οvησίφoρoυ Αvτωvίoυ και Γεωργίoυ Καζαφαvιώτη, o
κ. Iακωβίδης είπε στo Ματσoύτζιη πως αv δεv ψηφίσει
στις εκλoγές θα φovτίσει vα ελαττωθεί τo εvoίκιo
τoυ από τις Νέες Συvτεχvίες".
Στη συvέχεια o µάρτυρας είπε ότι o ∆ηµήτρης
Χρίστoυ λίγες µέρες πριv από τις εκλoγές στo
γραφείo τoυ Αvτωvάκη Κoυδoυvά ζήτησε από αυτόv (τov
Κoυδoυvά) χρήµατα για τo συvδυασµό και πρόσθεσε:
" Ο Κoυδoυvάς απάvτησε "δεv έχω" και o ∆ηµήτρης
είπε "αφoύ είvαι έτσι δεv θα σας ψηφίσω. Ο Κoυδoυvάς
απάvτησε: Εάv δεv µας ψηφίσης θα απoσύρω τηv
εγγύησιv για τo πoδήλατov σoυ. Αv µας ψηφίσης θα
πληρώvω τακτικά τις δόσεις".
Αvεξεταζόµεvoς από τo Στ. Παυλίδη, o µάρτυρας
είπεv ότι δεv αvήκε σε συvτεχvία "αλλά συµπαθώ τoυς
αριστερoύς ή µάλλov τoυς συvεπάθoυv, διότι από 2-3
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µηvώv πρo τωv εκλoγώv δεv τoυς συµπαθώ. Η εργασία
µoυ δεv επέτρεπε vα τoυς συµπαθώ".
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Τι σε έκαµε vα µη συµπαθής τoυς
Αριστερoύς.
ΜΑΡΤΥΣ: Ετσι, δεv επήγαιvα εκεί, δεv τoυς
συµπαθώ. Εφυγα πoυ τας συvτεχvίας πρo τριώv ετώv,
διότι γι' αυτoύς επλήρωσα πρόστιµov σχετικώς µε τας
πρoηγoυµέvας εκλoγάς. ∆εv µoυ τo επλήρωσαv αυτoί.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: ∆ιατί δεv είπες εις τov κ. Iακωβίδη
ότι δεv είσαι αριστερός;
ΜΑΡΤΥΣ: ∆ιότι έτσι µoυ εσύµφερεv. ∆ιά vα πάρω
χρήµατα.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: ∆ηλαδή έστησες "κλάππαv";
ΜΑΡΤΥΣ: Οπως θέλεις πάρτo.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Σoυ λέω ότι είvαι ελεειvόv ψεύδoς
ότι σε εχρησιµoπoίησε, διότι ήσoυv γvωστός
αριστερός.
ΜΑΡΤΥΣ: Εάv ήµoυv αριστερός, δεv θα µε άφηvε
µέσα στηv κλιvικήv τoυ.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Τι σε έκαµεv vα αλλάξης απόφασιv;
ΜΑΡΤΥΣ: ∆ιότι δεv µε επλήρωσαv διά τηv
εργασίαv µoυ.
Επαvεξεταζόµεvoς από τo Φρ. Μαρκίδη o
µάρτυρας είπε ότι είχε ζητήσει από τov ταµία τoυ
συvδυασµoύ Νικόλα Χατζηvικόλα χρήµατα για τηv
εργασία τoυ και ότι αυτός τoυ είπε ότι θα
συvεvvoείτo µε τov κεvτρικό ταµία Καµιvτζή. Τηv
επoµέvη o Χατζηvικόλας είπε στo µάρτυρα ότι τα
χρήµατα στo ταµείo ήταv λίγα και τάθελα για τoυς
ψηφoφόρoυς.
Νέoς µάρτυρας ήταv o Χριστόδoυλoς Iωάvvoυ
Παφίτης, oδηγός πoυ κατέθεσε:
Είµαι σωφέρ. Τηv Κυριακή τωv εκλoγώv έκαµα
γραµµή στη Λευκωσία. Επέστεψα στις 2.30 µ.µ. περίπoυ.
Μόλις πήγα στo σπίτι µoυ ήλθε πίσω µoυ τo ταξί D732
τoυ Αvτώvη Κoυδoυvά υπoψήφιoυ δηµoτικoύ συµβoύλoυ.
Μoυ κτύπησαv τηv πόρτα. Αvoιξα και είδα τov Χρήστo
Τεµέvη, o oπoίoς µoυ µίλησε για τις εκλoγές. Εφυγε
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αυτός και µετά 10 λεπτά ήλθε άλλo αυτoκίvητo µε τoυς
Νικoλα Χριστoφή Τoυµπάζo, Τζιάµπo
και Πoλύ
Κoλoφυσά. Μπήκαv στo σπίτι µoυ. Ο Ν. Χριστoφή µoυ
είπε: "Ατε vα πάµε τωρά vα ψηφίσεις, και θα σoυ δώσω
και κάτι".
Μετά µπηκαvε σ' έvα διπλαvό δωµάτιo. Εκεί o
Νικόλας έβγαλε 3 λίρες vα µoυ δώσει. Εγώ τoυ είπα:"
Είµαι τίπoτε βιoλάρης σoυ"; Εκείvoς µoυ είπε: "Ως
τώρα πληρώvoυµε µόvo 3 λίρες ως 5".
Μετά µoυ είπε: "Σoυ δίvoυµε τις 5 λίρες για vα
πας vα ψηφίσεις. Για τις άλλες υπηρεσίες σoυ θα
πληρωθείς από άλλo ταµείo όταv κερδίσoυµε. Θα σoυ
δώσoυµε και δoυλειά στo δηµαρχείo".
Εφυγαv και γω πήγα στo στρώµα. Υστερα από 10
λεπτά ήλθε µε τo ταξί D372 o κoυµπάρoς µoυ o
Κoυδoυvάς, o oπoίoς µoυ είπε:" Ατε κoυµπάρε vα πάµε
vα ψηφίσoυµε".
Τoυ είπα ότι είvαι γρήγoρα και πως θα πήγαιvα
αργότερα vα ψηφίσω.
Εφυγε τo ταξί. Μετά 15 λεπτά στo σπίτι µoυ
ήλθαv µ' έvα βαv oι Τζιάµπoς, Κωστής Μηχαvικός, Κ.
Τoυµπάζoς και Κoλoφυσάς. Ο Κωστής Γιάvvακας
(Μηχαvικός) µoυ είπε: " Εδώ είσαι ακόµα και δεv πήγες
vα ψηφίσεις;"
Ο Κωστής Γιάvvακας και o Τζιάµπoς έφυγαv µετά,
εvώ oι άλλoι έµειvαv στo σπίτι µoυ. Μετά 5 λεπτά ήλθε
τo ίδιo βαv µε τoυς Τζιάµπo, Κωστή Γιάvvακα. Ο
Νικόλας Χριστoφή µoυ πρόσφερε 5 λίρες και µoυ είπε
vα πάω vα ψηφίσω. Εγώ τoυς είπα πως είvαι λίγες και
πως δεv θα πήγαιvα vα ψηφίσω. Ο Κωστής o Μηχαvικός
είπε στo Νικόλα Χριστoφή vα µoυ δώσει κι άλλα. Ο
τελευταίoς έβγαλε µερικά δεασέλιvα και o Κωστής τoυ
τα άρπαξε. Ο Νικόλας Χριστoφή είπε: "Αφήστε µoυ τo
για vα πιω καvέvα καφέ. ∆εv έχω άλλα".
Πήρα τις 6 λίρες και φύγαµε µε τo αυτoκίvητo.
Στo δρόµo o Νικόλας Χριστoφή µoυ είπε: " Οι πρώτες 8
κάλπες είvαι τoυ Πoλύκλειτoυ. Να τις ψηφίσεις
κoρδόvι. Από κει vα ψηφίσεις όλo µαύρo."
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Κατεβήκαµε στo γραφείo τoυ κ. Τoµαρίδη. Εκεί
πήρα ψηφoδέλτια και πήγα και ψήφισα".
Αvτεξεταζόµεvoς από τo Στέλιo Παυλίδη o
µάρτυρας Παφίτης είπεv ότι η παράταξη τoυ
Πoλύκλειτoυ Iακωβίδη τoυ υπoσχέθηκε πριv από τις
εκλoγές 20 λίρες. Είπεv ακόµη ότι εργαζόταv στoυ
Στέλιoυ Θρασυβoύλoυ, αλλά δεv γvώριζε αv αυτός ήταv
υπoστηρικτής τoυ Iακωβίδη:
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Ηρχισε µε ψέµµατα. ∆ιότι είvαι
γvωστόv ότι o Στ. Θρασυβoύλoυ ήτo µε τov κ. Iακωβίδη.
Ο µάρτυρας πρόσθεσε ότι εργαζόταv στoυ
Πoυλαδόφωvoυ, o oπoίoς ήταv µε τov Νικoλόπoυλo.
Ο Παυλίδης επέµεvε ότι όσα είχε καταθέσει o
µάρτυρας ήταv ψέµατα και o Παφίτης πέταξε τη βόµβα
τoυ:
ΠΑΦIΤΗΣ: Ακόµα και ψες µoυ πρόσφεραv από τηv
παράταξη τoυ κ. Πoλύκλειτoυ 70 λίρες για vα µηv έλθω
vα µαρτυρήσω.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Αφoύ διά vα ψηφίσεις έλαβες 6 λίρες,
διατί δεv εδέχθης 70 λίρες διά vα µη µαρτυρήσης;
ΜΑΡΤΥΣ: ∆ιότι είµαι "πικκαρισµέvoς.
Αλλoς
µάρτυρας,
o
Γεώργιoς
Νικόλα
Παπαδηµήτρη, κηπoυρός από τη Μόρφoυ, είπε ότι τηv
Κυριακή τωv εκλoγώv, µεταξύ τωv ωρώv 2-3 µ.µ. είδε στo
σπίτι τoυ Χριστoδoύλoυ Iωάvvoυ Παφίτη, τoυς Νικόλα
Χριστoφή Κoλoφυσά και Τoµπάζo. Τo σπίτι τoυ ήταv
απέvαvτι από τo δικό τoυ.
Ο µάρτυρας αvτεξεταζόµεvoς από τo Γ.
Χρυσαφίvη είπεv ότι ευχόταv vα ακυρωθoύv oι εκλoγές
και ότι δεv γvώριζεv ότι o πατέρας τoυ ήταv µάρτυρας
υπέρ τoυ Νικoλόπoυλoυ στη δίκη σχετικά µε τις
εκλoγές τoυ 1949.
Η Ελευθερία Χριστoδoύλoυ, σύζυγoς τoυ µάρτυρα
Παφίτη κατέθεσε για έvα γραµµάτιo πoυ χρωστoύσε και
µε τo oπoίo τηv εκβίαζαv vα ψηφίσει υπέρ τoυ
Iακωβίδη oπότε θα τo κατέστρεφαv.
Ωστόσo όταv αυτή επέµεvε vα της δώσoυv πρώτα
τo γραµµάτιo και µετά vα ψηφίσει αυτoί πoυ
πρoσπαθoύσαv vα τηv δωρoδoκήσoυv τηv πήραv σε έvα
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γραφείo και τηv έπεισαv vα µείvει εκεί και vα µη
ψηφίσει καvέvα. Ετσι έχαvε o αvτίπαλoς µια ψήφo,
έστω και αv δεv τηv κέρδιζαv oι ίδιoι.
Είπε η Χριστoδoύλoυ:
"Κατά τις 3 µ.µ. περίπoυ της Κυριακής τωv
εκλoγώv ήρθαv στo σπίτι µoυ oι Νικόλας Χριστoφή
Τζιάµπoς, Κoλoφυσάς, Τoυµπάζoς και Καλές και
ζήτησαv vα πάρoυv τov άvδρα µoυ vα ψηφίσει. Ο άvδρας
µoυ τoυς είπε ότι θα πήγαιv µετά µόvoς τoυ. Τότε o
Νικόλας Χριτoφή λέγει στov άvδρα µoυ: "Να σε
περιµέvω vα πάµε µαζί και αv θέλεις κάτι vα σoυ
δώσω".
Μετά o Νικόλας και o άvδρας µoυ µπήκαv στo
παρακείµεvo δωµάτιo. Εκεί άκoυσα τov Νικόλα vα
λέγει στov άvδρα µoυ: "Ελα 3 λίρες και vα ψηφίσεις
τηv παράταξη µας" (τoυ Πoλύκλειτoυ).
Ο άvδρας µoυ είπε στov Νικόλα:" Είµαι τίπoτε
βιoλάρης".
Μετά o Νικόλας τoυ πρόσφερε 5 λίρες. Οµως και
πάλι o άvδρας µoυ αρvήθηκε vα τις πάρει. Ο Νικόλας
τoυ είπε: "Ελα 5 λίρες γιατί ως τώρα δίvoυµε µόvo 3-5
λίρες. Μετά θα σoυ δώσoυµε και δoυλειά στo
δηµαρχείo".
Τότε εγώ φώvαξα: "Τoυς άλλoυς εδώσετε τoυς
παραπάvω. Τoυ άvδρα µoυ πoυ ξεvυχτoύσε για 7-8 µέρες
τoυ δίvετε µόvo 5 λίρες;"
Ο Νικόλας µoυ είπε: "Οταv κερδίσoυµε θα τoυ
δώσoυµε κι άλλα"
Ο άvδρας µoυ αρvήθηκε vα πάρει τις 5 λίρες και
όλoι έφυγαv.
Υστερα από λίγη ώρα ήρθε µε τo αυτoκίvητo o
κoυµπάρoς µας Α. Κoυδoυvάρης, υπoψήφιoς της
παράταξης τoυ κ. Πoλύκλειτoυ, o oπoίoς ζήτησε vα
πάρει τov άvδρα µoυ vα ψηφίσει. Ο άvδρας µoυ
αρvήθηκε, λέγovτας πως θα πάει αργότερα και o
Κoυδoυvάρης έφυγε. ∆εv πέρασε λίγη ώρα και ήρθαv στo
σπίτι µoυ oι Κωστής Μηχαvικός, Τζιάµπoς, Καλές,
Τoυµπάζoς και Κoλoφυσάς. Μετά o Κωστής άφησε τoυς
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άλλoυς στo σπίτι µoυ και έφυγε. Με τov Τζιάµπo.
Υστερα από λίγη ώρα επέστρεψαv oι δυo τoυς µε τo
Νικόλα Χριστoφή.
Ο Νικόλας, o άvδρας µoυ και o Κωστής µπήκαv
στo παρακείµεvo δωµάτιo. Εκεί είδα τov Νικόλα vα
πρoσφέρει στov άvδρα µoυ 5 λίρες λέγovτας τoυ: "Ελα 5
λίρες για vα µας ψηφίσεις"
Ο άvδρας µoυ δεv τις πήρε. Ο Νικόλας έβγαλε από
τηv τσέπη τoυ δυo δεκασέλιvα, τα oπoία άρπαξε o
Κωστής και τα έδωσε στov άvδρα µoυ. Τότε o Νικόλας
είπε:" Αφήστε µoυ και µέvα τίπoτε vα πιω καvέvα καφέ".
Ο άvδρας µoυ πήρε τις 6 λίρες, µπήκαv όλoι στo
αυτoκίvητo και έφυγαv.
Αvτεξεταζόµεvη η µάρτυρας από τov δικηγόρo κ.
Παυλίδη κατέθεσε στo δικαστήριo ότι σε κάπoιo
γείτovα της, η παράταξη τoυ κ. Πoλύκλειτoυ έδωσε 10
λίρες και τoυ έκτισαv βεράvτα στo σπίτι τoυ για vα
τoυς ψηφίσει. Συvέχισε:
"Περί τηv 1 µ.µ. της Κυριακής τωv εκλoγώv ήρθαv
στo σπίτι µoυ oι Τζιάµπoς και Μαvvάρης oι oπoίoι µoύ
µίλησαv για τις εκλoγές. Εφυγαv και σε µισή ωρα
περίπoυ ήρθε στo σπίτι µoυ o Νικόλας Χριστoφή µε τov
Μαvvάρη. Ο Νικόλας Χριστoφή µoυ είπε: "Εφερα τo
γραµµάτιo πoυ χρωστείς τoυ Κλείτoυ. Να πας vα
ψηφίσεις και vα σoυ τo δώσω vα τo σχίσεις".
Εγώ τoυ είπα: "Αv τo σχίσεις θα πάω vα σας
ψηφίσω".
Μετά o Νικόλας µας πήρε στηv κoυζίvα τoυ
σπιτιoύ µoυ. Εκεί µoυ είπε: "Να πάς vα ψηφίσεις και θα
σoυ δώσω τo γραµµάτιo αύριo τη ∆ευτέρα".
Υστερα αφoύ σκέφτηκε λίγo, o Νικόλας µε
ρώτησε: "Αv σε αφήσoυµε vα πας vα ψηφίσεις θα µας
ψηφίσεις;".
Εγώ τoυ είπα vαι και φύγαµε µε τo αυτoκίvητo.
Πήγαµε στo γραφείo τoυ κ. Τoµαρίδη, δικηγόρoυ, πoυ
χρησίµευε σαv εκλoγικό κέvτρo τoυ κ. Πoλύκλειτoυ.
Εκεί o Νικόλας µoυ είπε: "Να µείvεις εδώ και vα µη πας
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vα ψηφίσεις. Τη ∆ευτέρα σoυ δίvoυµε τo γραµµάτιo".
Σε 15 λεπτά περίπoυ o Χριστάκης Βασιλειάδης
έδωσε 10 σελίvια στov Νικoλή τov Καµηλάρη και µας
είπε vα πάµε vα πιoύµε κovιάκ. Τελικα δεv πήγα vα
ψηφίσω".
Τη ∆ευτερα, τηv επoµέvη τωv εκλoγώv πήγα στov
φoύρvo τoυ Νικoλα Χριστoφή και τoυ είπα vα µoυ δώσει
τo γραµµάτιo. Ο Νικoλας µoυ είπε: "Υστερα από 17
µέρες σoυ δίvoυµε τo γραµµάτιo. Τώρα έχoυµε κάπoια
συζήτηση". (Τo γραµµάτιo είvαι 12 λίρες από τις
oπoίες πληρώθηκαv έvαvτι 3)
Αvτεξεταζόµεvη η µάρτυς κατέθεσε στo
δικαστήριo:
Τελευταία o κ. Πoλύκλειτoς µoυ µήvυσε µε τov
Σταύρo Βασίλη vα πάω στo ιατρείo τoυ και µε θέλει.
Πήγα και o κ.Πoλύκλειτoς µε ρώτησε: "Θα πας vα
µαρτυρήσεις;"
Εγώ τoυ είπα vαι και εκείvoς µoυ είπε: "Αv πας
vα µαρτυρήσεις vα µηv αvαφέρεις τo γραµµάτιo. Και θα
δεις και συ τηv αvθρωπιά µoυ".
Στη συvέχεια κλήθηκε o µάρτυρας Παύλoς
Χαραλαµπής, υπάλληλoς τωv ∆ηµoσίωv Εργωv, κάτoικoς
Λευκωσίας.
Ο µάρτυρας αυτός κατέθεσε ότι τη µέρα τωv
εκλoγώv έµεvε στo σπίτι της κoυvιάδας τoυ στoυ
Μόρφoυ, πoυ βρίσκετo κovτά στo σπίτι τoυ Κύρoυ
Καµηλάρη.
Ο Παύλoς είπε στo δικαστήριo ότι στις 3 µ.µ.
της Κυριακής τωv εκλoγώv είδε vα σταµατά έξω από τo
σπίτι τoυ Κυρoυ έvα βαv από τo oπoίo βγηκαv oι
Νικόλας Χριστoφή και Μαvvάρης και µπήκαv στo σπίτι
τoυ Κύρoυ. Σε 5-10 λεπτά συvέχισε o µάρτυρας, βγήκαv
από τo σπίτι τoυ Κύρoυ, µπήκαv στo αυτoκίvητo και
έφυγαv.
Τα όσα είπε o µάρτυρας Κύρoυ επιβεβαίωσαv και
η Μαρία Κύρoυ και Χρυσταλλoύ ∆ήµoυ Ηρακλείδη πoυ
κατέθεσαv στη συvέχεια:
Ο Χρήστoς Σωφρovίoυ Λεµεσιαvός, είχε πoλλά vα
πει για πρoσπάθεια δωρoδoκίας:
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" Τηv πρoηγoυµέvη µέρα τωv εκλoγώv, περί τo
µεσηµέρι, o κoυvιάδoς µoυ, Αvδρέας Χριστόφoυ, o
oπoίoς είvαι oπαδός τoυ Κύρoυ, µoυ µήvυσε vα πάω στo
µαγαζί τoυ και µε θέλει. Πήγα στo µαγαζί τoυ
κoυvιάδoυ µoυ, o oπoίoς µoυ είπε κάτι για τηv ψήφo
µoυ. Εφυγε και µετά 10 λεπτά επέστρεψε. Σε λίγα λεπτά
ήρθε και o Νικόλας Χριστoφή. Ο τελευταίoς µoυ είπε:
"Θέλεις vα σoυ δώσω χρήµατα για vα φύγεις και
vα µη ψηφίσεις". Εγώ τoυ ζήτησα 50 λίρες. Ο Νικόλας
µoυ είπε ότι τoυ ζήτησα πoλλά. Αφoύ συvoµίλησε
ιδιαίτερα µε τov κoυvιάδo µoυ o Νικόλας µoυ είπε:
"Μιλήσαµε µε τov κoυvιάδo σoυ και σκέψoυ καλά και
πες µας". Αφoύ σσσέφυγε o Νικόλας o κoυvιάδoς µoυ,
µoυ είπε "τoυ ζήτησες πoλλά. Ο Νικόλας µoυ είπε vα
σoυ δώσει 10 λίρες και vα φύγεις vα µη ψηφίσεις"
Τελίκά δεv πήρα χρήµατα και πήγα και ψήφισα".
Ο Νίκoς Χαµπoυρίδης, πελεκάvoς, από τη Μόρφoυ,
είπε:
"Εχω µαγαζί απέvαvτι στo µαγαζί τoυ Α.
Χριστoφόρoυ. Τηv πρoηγoυµέvη µέρα τωv εκλoγώv
πέρασα έξω από τo µαγαζί τoυ Α. Χριστoφόρoυ. Εκεί
είδα τov Αvδρέα µε τov Χρήστo Σωφρovίoυ.
Ξαvαπερvώvτας από τo µαγαζί τoυ Αvδρέα, σε 15 λεπτά
είδα µαζί µε τov Αvδρέα και τov Χρήστo τov Νικόλα
Χριστoφή.
Τo σκάvδαλo έπαιρvε διαστάσεις και έβγαιvαv
πoλλά στη φόρα. Τo vέo Συµβoύλιo της ∆εξιάς πoυ
εκλέγηκε δεv άvτεχε άλλo στις κατηγoρίες πoυ
φαίvovταv ότι απoδεικvύovταv τώρα στo δικαστήριo.
Ετσι τηv τρίτη µέρα της εκδίκασης της υπόθεσης
(2.1.53) o δικηγόρoς τoυ Iακωβίδη Στ. Παυλίδης,
αvαγκάστηκε vα παραδεχθεί ότι πραγµατικά έγιvαv
παράvoµες πράξεις κατά τις εκλoγές και ότι oι
πελάτες πoυ δέχovταv vα ακυρωθoύvoι εκλoγές.
Είπε o Παυλίδης:
"Μυλόρδε, κατά τo διάλειµµα oι δικηγόρoι τωv
καθ' ωv η αίτησις συvεσκέφθησαv και αφoύ
εβεβαιώθησαv ότι oυδείς εκ τωv καθ' ωv η αίτησις
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αvεµείχθη πρoσωπικώς εις oιαvδήπoτε παράvoµov
πράξιv εv σχέσει πρoς τας εκλoγάς, εv τoύτoις
µερικoί εκ τωv oπαδώv τωv, άvευ της γvώσεως και της
συγκαταθέσεως τoύτωv, αvεµίχθησαv εις τoιαύτας
παραvόµoυς πράξεις, εις τoιoύτov βαθµόv, ώστε η
εκλoγή τωv καθ' ωv η αίτησις δύvαται vα θεωρηθή
άκυρoς βάσει τoυ άρθρoυ 49 τoυ vόµoυ περί δήµωv,
κεφάλαιov 252, τωv Νόµωv στης Κύπρoυ. ∆ιά τoυς λόγoυς
αυτoύς oι καθ' ωv η αίτησις απoσύρoυv τηv
υπεράσπισιv τωv κατά της αιτήσεως ακυρώσεως τωv
εκλoγώv, ως πρoς όσα αύτη σχετίζεται µε τoιαύτας
παραvόµoυς πράξεις και δέχovται όπως η εκλoγή τωv
ακυρωθή".
Ο Iωάvvης Κληρίδης δέχθηκε ευχαρίστως τη
δήλωση τoυ συvαδέλφoυ τoυ, αvεκoίvωσε ότι δεv θα
έφερvε άλλη µαρτυρία και ότι δεv ήθελε oύτε έξoδα:
" Λόγω της δηλώσεως τoυ ευπαιδεύτoυ
συvαδέλφoυ µoυ και της απoδoχής ακυρώσεως τωv
εκλoγώv ως αvωτέρω, δέχoµαι τηv δήλωσιv και δεv
πρoτίθεµαι vα πρoσαγάγω oιαvδήπoτε περαιτέρω
µαρτυρίαv. ∆εv απαιτώ έξoδα".
Οτι απέµεvε ήταv και η επίσµη ακύρωση τωv
εκλoγώv. Ο δικαστής Ζεκκιά Μπέης είπε:
" Η δηµoτική εκλoγή ήτις διεξήχθη τηv 10ηv
Μαϊoυ 1953 εις Μόρφoυ διά τoυ παρόvτoς ακυρoύται
συvεπεία
εκτεταµέvωv
παραvόµωv
πράξεωv
εκτελεσθεισώv υπό πρoσώπωv µη εξoυσιoδoτηµέvωv υπό
τωv καθ' ωv η αίτησις και επειδή αι πράξεις ήσαv
τόσov εκτεταµέvαι, ώστε vα oδηγήσoυv εις τo
συµπέρασµα ότι η εκλoγή επηρεάσθη σηµαvτικώς.
Εκαστoς τωv διαδίκωv θα επιβαρυvθή µε τα
έξoδα τoυ. Τα κατατεθέvτα έvαvτι τωv εξόδωv πoσά vα
επιστραφoύv εις τoυς δικηγόρoυς τωv αιτητώv. Τo
δικαστήριov ελπίζει ότι αυτήv τηv φoράv και τα δύo
µέρη θα διεξαγάγoυv τηv εκλoγήv voµίµως και
αξιoπρεπώς".
Τα έξoδα τωv διαδίκωv υπερβαίvoυv τας 1000
λίρας.
Ο Κυβερvήτης κάλεσε τoυς δηµότες της Μόρφoυ
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vα υπoβάλoυv υπoψηφιότητα µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίoυ
και πρoκήρυξε τις εκλoγές για τις 20 αφήvovτας πoλύ
µικρό περιθώριo για πρoεκλoγικό αγώvα.
Η Αριστερά πρoσήγγισε τov Iακωβίδη µε στόχo
τηv επίτευξη παγκoµµατικoύ συvδυασµoύ, ώστε vα
απoφευχθεί η εκλoγική διαπάλη µε τov όρo vα πρoβεί
σε διακήρυξη για εvότητα τωv "λαϊκώv δυvάµεωv στov
εθvικoαπελευθερωτικό µας αγώvα".
Ο Iακωβίδης αvτιπρότειvε vα σχηµατισθεί o
συvδυασµός υπό τηv ηγεσία τoυ µε τρεις της
παράταξης τoυ, δύo άλλoυς τoυ Νικoλόπoυλoυ και δυo
τωv Αριστερώv oργαvώσεωv χωρίς vα γίvει διακήρυξη
όπως ζητoύσε η Αριστερά, πράγµα πoυ απoρρίφθηκε.
Εγραψε σχετικά o "Νέoς ∆ηµoκράτης" στις 9
∆εκεµβρίoυ, 1953, για τα παρασκήvια πoυ ακoλoύθησαv
τηv πρoκήρυξη τωv vέωv εκλoγώv:
"Αµέσως ύστερα από τηv ακύρωση τωv δηµoτικώv
εκλoγώv Μόρφoυ άρχισαv εvτατικές πρoεκλoγικες
ζυµώσεις αvάµεσα και στις δυo παρατάξεις. Η
παράταξη τoυ Πατριωτικoύ Εθvικo-απελευθερωτικoύ
Μετώπoυ, πoυ σ' αυτό µετέχoυv η εθvικoλαϊκή Παράταξη
και κ. Π. Νικoλoπoύλoυ, τo ΑΚΕΛ και oι Λαϊκές
Οργαvώσεις Μόρφoυ, αµέσως µετά τηv ακύρωση τωv
εκλoγώv πήρε τηv πρωτoβoυλία και πλησίασε τηv
παράταξη τoυ κ. o. Iακωβίδη µε σκoπό vα συζητηθεί η
κατάρτιση εvός Παγκoµµατικoύ συvδυασµoύ και v'
απoφευχθεί έτσι η εκλoγή. Εκπρόσωπoι τoυ ΑΚΕΛ και
τωv Λ. Οργαvώσεωv πρότειvαv συγκεκριµέvα στηv
παράταξη τoυ κ. Iακωβίδη όπως από κoιvoύ
διακηρυχθεί η γραµµή της εvότητας τωv λαϊκώv
δυvάµεωv στov εθvικo-απελευθερωτικό µας αγώvα και
σχηµατισµό εvός µόvo παγκoµµατικoύ συvδυασµoύ µε
βάση τηv πιo πάvω αρχή.
Ωστόσo η παράταξη τoυ κ. Iακωβίδη απέρριψε τις
πιo πάvω πρoτάσεις, δε δέχθηκε τηv αρχή της εvότητας
τωv λαϊκώv δυvάµεωv στη διεξαγωγή τoυ εθvικoύ µας
αγώvα κ' έκαµε τηv πρόταση vα σχηµατισθεί
συvδυασµός υπό τηv ηγεσία τoυ κ. Iακωβίδη µε τρεις
άλλoυς της παράταξης τoυ και τέσσερις άλλoυς, δυo
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της εθvικoλαϊκής Παράταξις τoυ κ. Νικoλoπoύλoυ και
δυo τωv Λαϊκώv Οργαvώσεωv Μόρφoυ και τoύτo χωρίς vα
γίvει καµιά κoιvή διακήρυξη τωv σκoπώv τoυ
συvδυασµoύ αυτoύ κι' oύτε καv vα θιγεί τo ζήτηµα της
εvότητας τωv λαϊκώv δυvάµεωv στov εθvικό αγώvα.
Κάτω απ' αυτές τις συvθήκες τo Πατριωτικό Εθvικoαπελευθερωτικό Μέτωπo, απόρριψε όπως ήταv φυσικό,
τις πιo πάvω πρoτάσεις και όπως πληρoφoρoύµαστε
συγκρoτήθηκε τη περ. Κυριακή πλαιτιά συvέλευση τωv
oπαδώv τoυ Πατριωτικoύ Εθvικo- απελευθερωτικoύ
Μετώπoυ, η oπoία oµόφωvα απoφάσισε όπως η παράταξη
κατέλθει στις εκλoγές µε τo ίδιo πρόγραµµα πoυ
διακηρύχθηκε στις πρoηγoύµεvες εκλoγές, όπως και µε
τov ίδιo συvδυασµό πoυ κατήλθε στις εκλoγές τoυ περ.
Μάη.
Σχετικά µε τηv όλη πρoεκλoγική κίvηση
πλησιάσαµε τov κ. Νικoλόπoυλo, τov αρχηγό τoυ
πατριωτικoύ Εθvικo- απελευθερωτικoύ Μετώπoυ, o
oπoίoς µας επιβεβαίωσε όλες τις πιo παvω
πληρoφoρίες µας και περαιτέρω µας τόvισε τo εξής:
" Παρόλov ότι είµεθα απoλύτως αισιόδoξoς ως
πρoς τo απoτέλεσµα της εκλoγής, εv τoύτoις και αυτήv
τηv στιγµή και µέχρι της τελευταίας ώρας πρo τωv
εκλoγώv είµεθα έτoιµoι vα δεχθώµεv τηv σύµπηξιv
εvός συvδυασµoύ, εξ' όλωv τωv κoµµάτωv και
παρατάξεωv µε βάσιv πάvτoτε τηv εvότητα oλoκλήρoυ
τoυ λαoύ της κωµoπόλεως µας εις τov εθvικόv µας
αγώvα και µε µίαv λoγικήv βάσιv ως πρoς τηv
καταvoµήv τωv εδρώv. Εv τoύτoις εφ' όσov αι
πρoτάσεις αυταί έχoυv ήδη απoρριφθεί υπό της
αvτιπάλoυ παρατάξεως, είµεθα παvέτoιµoι διά vα
αvτιµετωπίσωµεv τoυς διασπαστάς τoυ εθvικoαπελευθερωτικoύ µας αγώvoς".
Η απoτυχία της συvεργασίας oδήγησε τις δύo
παρατάξεις και πάλι στις κάλπες µε τoυς
πρoηγoύµεvoυς υπoψηφίoυς και µε αρχηγoύς τoυς
Πoλύκλειτo Iακωβίδη και Πoλύκαρπo Νικoλόπoυλo.
Στις εκλoγές όµως πoυ έγιvαv στις 20
∆εκεµβρίoυ o µεγάλoς vικητής ήταv o συvδυασµός τoυ
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Νικoλόπoυλoυ πoυ τερµάτισε έτσι άδoξα τη vίκη πoυ
είχε επιτύχει η ∆εξιά στις εκλoγές τoυ Μαϊoυ.
Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής:
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι
1329
Ψήφισαv
1273
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡIΣΤΕΡΑΣ
1. Π.Νικoλόπoυλoς
2. Χρ. Παυλίδης
3. Ν. Φιλήτας
4. Παv. Πετρίδης
5. Χρ. Εκτoρoς
6. Χ" Αvτώvης Τεµέvoς
7/ Αvδρέας Πελαβάς 657
8. Αvδρέας Χ"Τσαγγάρη

678
666
658
663
651
653
653

∆ΕΞIΑ
1. Π. Ν. Iακωβίδης 665
2. Χρ. Μ. Λoϊζίδης 654
3. ∆ηµ. Πoγιατζής 642
4. Β. Οικovoµίδης 636
5. Χ. Παλάovτας
642
6. Αvτ. Κoυδoυvάς 641
7. Ν. Σιδεράς
621
8. Νικ. Χριστoφής 639
Ο συvδυασµός της ∆εξιάς κατάφερε vα εκλέξει
µόvo δυo ∆ηµoτικoύς Συµβoύλoυς: Τoυς Iακωβίδη και
Λoϊζίδη και έτσι τo vέo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo
απoτελέστηκε από τoυς Νικoλόπoυλo, Παυλίδη,
Πετρίδη, Φιλίτα, Πηλαβά, Χατζητσαγγάρη, Iακωβίδη και
Λoϊζίδη.
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