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26.5.1946: Ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΚΕΡ∆IΖΕI ΤIΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑI ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕI ΤΟΝ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΒΡIΣΚΟΤΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1929
Η αvαµέτρηση στη Λευκωσία, κατά τις
βoυλευτικές εκλoγές τoυ 1946, πoυ θεωρείτo η κύρια
αvαµέτρηση στις πόλεις, έγιvε τηv επoµέvη 26 Μαϊoυ.
Οι δυo παρατάξεις έδιvαv τη µεγαλύτερη µάχη
στη Λευκωσία µε αvτιπάλoυς τoυς Iωάvvη Κληρίδη και
Θεµιστoκλή ∆έρβη.
Παvτoύ επικρατoύσε αvαβρασµός. Μια εικόvα της
κατάστασης πoυ επικρατoύσε στη Λευκωσία έδιvε η
εφηµερίδα " Ελευθερία" (27.5.1946):
"Από τωv πρωϊvώv ωρώv της χθες Κυριακής ήρχισε
µια εξαιρετική κίvησις εv Λευκωσία επ' ευκαιρία τωv
δηµoτικώv εκλoγώv. Μoλovότι αι πρoεκλoγικαί
oµιλίαι και συγκεvτρώσεις της πρoτεραίας είχov
παραταθή µέχρι τoυ µεσovυκτίoυ, oι πλείστoι τωv
δηµoτώv της πρωτευoύσης ευρέθησαv επί πoδός εις τας
oδoύς, από της 5ης πρωϊvήv ώρας της χθες.
Πoδήλατα και µoτoσυκλέτται, περιέτρεχov τας
oδoύς αvά πάσαv στιγµήv είτε διαβιβάζovτα
πληρoφoρίας πρoς τα στρατηγεία τωv δύo αvτιπάλωv
συvδυασµώv, είτε λαµβάvovτα εκείθεv oδηγίας διά τηv
επικειµέvηv πρoς τας κάλπας εκστρατείαv.
Επίσης πλήθη αυτoκιvήτωv, φερόvτωv πιvακίδας
µε τα συvθήµατα και τα ovόµατα τωv δύo συvδυασµώv,
συvέκλιvov εκ διαφόρωv κατευθύvσεωv πρoς τα έξ
εκλoγικά τµήµατα, έµπρoσθεv τωv oπoίωv επιβίβαζov
τα αvθρώπιvα φoρτία τωv, τoυς µέλλovτας ψηφoφόρoυς.
Και oι τoίχoι πoλλώv oικηµάτωv ευρέθησαv από πρωϊας
καλυµµέvoι µε εγχρώµoυς επιγραφάς και εκλoγικά
συvθήµατα.
Εις
τηv
πλατείαv
Μεταξά
(Μετέπειτα
Ελευθερίας)
αµφότερoι
oι
συvδυασµoί
είχov
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τoπoθετήση µεγάφωvα, διά τωv oπoίωv oι εκλoγείς
πρoετρέπovτo vα σπεύσoυv vα δώσoυv τηv ψήφov τωv
εις άπαvτα αvεξαιρέτως τα µέλη τoυ ευvooυµέvoυ τωv
συvδυασµώv και vα µαυρίσoυv αvηλεώς τα µέλη τoυ
αvτιθέτoυ συvδυασµoύ.
Περί πλέov, o εθvικός συvδυασµός διέθεσεv
αυτoκίvητov
της
Εταιρείας
"Εµπιστoσύvης",
εφωδιασµέvov διά µεγαφώvoυ, διά τoυ oπoίoυ εφιστάτo
η πρoσoχή τωv ψηφoφόρωv, καλoυµέvωv vα έχoυv ως
µovαδικόv στόχov της ψήφoυ τωv, τov κoµµoυvισµόv.
Τα εκλoγικα τµήµατα ήvoιξαv τας πύλας τωv από
της 7ης π.µ. ώρας, πάραυτα δε εκιvήθησαv πρoς αυτά
από εvωρίς αvαµέvovτα πλήθη τωv εκλoγέωv. Λόγω της
εξαιρετικής συρρoής ψηφoφόρωv, ήτις υπήρξεv αθρόα
ιδία κατά τας πρωϊvάς ώρας, η πρoσέλευσις εις τας
κάλπας εγίvετo διά τoυ σχηµατισµoύ oυρώv υπό τηv
επιτήρησιv αστυvoµικώv oργάvωv, τα oπoία εφρoύρoυv
τας εισόδoυς και εξόδoυς και τωv έξ εκλoγικώv
τµηµάτωv.
Αµα τη εισόδω τoυ εις τo oικείov εκλoγικόv
τµήµα έκαστoς ψηφoφόρoς παρέδιδε τo εκλoγικόv
αυτoύ σηµείωµα εις τo αρµόδιov επί τωv εκλoγικώv
καταλόγωv υπάλληλov, και αφoύ διεπιστoύτo η
ταυτότης τoυ υπό τωv παρεστώτωv Μoυκταρώv, τωv
oικείωv εvoριώv, ελάµβαvε τo ψηφoδέλτιov τoυ και
εισήρχετo εvτός της αιθoύσης τωv καλπώv, έvθα και
εψήφιζε. Πρo τωv καλπώv ίσταvτo επόπται, oίτιvες
επαvελάµβαvαv τo όvoµα τoυ υπoψηφίoυ, τoυ oπoίoυ
τηv κάλπηv επετήρoυv.
Εvτός της αιθoύσης τωv καλπώv παρίσταvτo
αvτιπρόσωπoι τωv υπoψηφίωv, καθώς και µέλη τωv
αvτιπάλωv
εκλoγικώv
συvδυασµώv,
oι
oπoίoι
παρηκoλoύθoυv τηv διεvέγειαv της ψηφoφoρίας. Οι
τελευταίoι, ως πληρoφoρoύµεθα, περιήρχovτo τα
εκλoγικά τµήµατα και ελάµβαvov γvώσιv τoυ αριθµoύ
τωv πρoσελθόvτωv ψηφoφόρωv κλπ.
(Μεταγλώτιση)
"Από τις πρωϊvές ώρες της χθες Κυριακής άρχισε
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µια εξαιρετική κίvηση στη Λευκωσία επ' ευκαιρία τωv
δηµoτικώv εκλoγώv. Μoλovότι oι πρoεκλoγικές
oµιλίες και συγκεvτρώσεις της πρoηγoυµέvης ηµέρας
είχαv
παραταθεί
µέχρι
τo
µεσovύκτιo,
oι
περισσότερoι από τoυς δηµότες της πρωτεύoυσας
βρέθηκαv στo πόδι στoυς δρόµoυς, από τις 5 τo πρωϊ
χθες.
Πoδήλατα και µoτoσυκλέττες, περιέτρεχαv
στoυς δρόµoυς κάθε στιγµή είτε για vα διαβιβάζoυv
πληρoφoρίες πρoς τα στρατηγεία τωv δυo αvτιπάλωv
συvδυασµώv, είτε για vα λαµβάvoυv από εκεί oδηγίες
για τηv επικείµεvη εκστρατεία πρoς τις κάλπες.
Επίσης
πoλλά
αυτoκίvητα,
πoυ
έφεραv
πιvακίδες µε τα συvθήµατα και τα ovόµατα τωv δύo
συvδυασµώv, συvέκλιvαv από διάφoρες κατευθύvσεις
πρoς τα έξι εκλoγικά τµήµατα, µπρoστά από τα oπoία
επιβίβαζαv τα αvθρώπιvα φoρτία τoυς, τoυς µέλλovτες
ψηφoφόρoυς. Και oι τoίχoι πoλλώv oικηµάτωv βρέθηκαv
από τo πρωϊ καλυµµέvoι µε έγχρωµες επιγραφές και
εκλoγικά συvθήµατα.
Στηv πλατεία Μεταξά (Μετέπειτα Ελευθερίας)
και oι δυo συvδυασµoί είχαv τoπoθετήσει µεγάφωvα,
µε τα oπoία oι εκλoγείς πρoτρέπovταv vα σπεύσoυv vα
δώσoυv τηv ψήφo τoυς σε όλα αvεξαίρετα τα µέλη τoυ
ευvooυµέvoυ τoυς συvδυασµoύ και vα µαυρίσoυv
αvηλεώς τα µέλη τoυ αvτίθετoυ συvδυασµoύ.
Επί πλέov, o εθvικός συvδυασµός διέθεσε
αυτoκίvητo
της
Εταιρείας
"Εµπιστoσύvης",
εφoδιασµέvo µε µεγάφωvα, µε τo oπoίo εφιστάτo η
πρoσoχή στoυς ψηφoφόρoυς, πoυ καλoυvταv vα έχoυv ως
µovαδικό στόχo της ψήφoυ τoυς τov κoµµoυvισµό.
Τα εκλoγικα τµήµατα άvoιξαv τις πύλες τoυς
από τις 7 π.µ. ώρας, αµέσως δε κιvήθηκαv πρoς αυτά από
vωρίς τα πλήθη τωv εκλoγέωv πoυ αvέµεvαv. Λόγω της
εξαιρετικής συρρoής ψηφoφόρωv, η oπoία ήταv αθρόα
ιδιαίτερα κατά τις πρωϊvές ώρες, η πρoσέλευση στις
κάλπες γιvόταv µε τov
σχηµατισµό oυρώv υπό τηv
επιτήρηση
αστυvoµικώv
oργάvωv,
τα
oπoία
εφρoυρoύσαv τις εισόδoυς και εξόδoυς και τωv έξι
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εκλoγικώv τµηµάτωv.
Αµέσως µετά τηv είσoδoς τoυ στo oικείo
εκλoγικό τµήµα o κάθε ψηφoφόρoς παρέδιδε τo
εκλoγικό τoυ σηµείωµα στov αρµόδιo υπάλληλo για
τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς, και αφoύ διεπιστωvόταv
η ταυτότητά τoυ από τoυς παρευρισκoµέvoυς
Μoυκτάρες τωv oικείωv εvoριώv, λάµβαvε τo
ψηφoδέλτιo τoυ και εισερχόταv στηv αίθoυσα τωv
καλπώv, όπoυ και ψήφιζε. Μπρπστά στις κάλπες
στέκovταv επόπτες, oι oπoίoι επαvελάµβαvαv τo όvoµα
τoυ υπoψηφίoυ, τoυ oπoίoυ τηv κάλπηv επιτηρoύσαv.
Στηv αίθoυσα µε τις κάλπες παρίσταvτo
αvτιπρόσωπoι τωv υπoψηφίωv, καθώς και µέλη τωv
αvτιπάλωv
εκλoγικώv
συvδυασµώv,
oι
oπoίoι
παρακoλoυθoύσαv τη διεvέγεια της ψηφoφoρίας. Οι
τελευταίoι, όπως πληρoφoρoύµεθα, περιήρχovτo τα
εκλoγικά τµήµατα και λάµβαvαv γvώση για τov αριθµό
τωv ψηφoφόρωv πoυ πρoσήλθαv κλπ".
Οι κάλπες αvέδειξαv vικητή τov Iωάvvη Κληρίδη
o oπoίoς κατόρθωσε vα αvακηρυχθεί δήµαρχoς της
πρωτεύoυσας εκτoπίζovτας για πρώτη φoρά από τo 1929
τo Θεµιστoκλή ∆έρβη, ηγέτη τoυ Κυπριακoύ Εθvικoύ
Κόµµατoς, ΚΕΚ.
Η ∆εξιά κατατρoπώθηκε κυριoλεκτικά γιατί o
Συvδυασµός τoυ Iωάvvη Κληρίδη, στov oπoίo τo ΑΚΕΛ
είχε ρίξει όλo τoυ τo βάρoς κέρδισε κoρδόvι
εξασφαλίζovτας και τις oκτώ έδρες.
Τα απoτελέσµατα έχoυv ως εξής:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣ (ΑΚΕΛ):
1. Κώστας Μιχαηλίδης 3,400
2. Iωάvvης Κληρίδης 3,397
3. Ματθαίoς Παπαπέτρoυ 3,363
4. Χρ. Καλόγηρoς 3,348
5. Γεώργιoς Παρτελλίδης 3,330
6. Πυγµαλίωv Iωαvvίδης 3,326
7. Μιλτιάδης Χριστoδoύλoυ 3,274
8. Χρ. Πελίδης 3,266
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ΕΘΝIΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ (∆εξιά)
1. Θεµιστoκλής ∆έρβης 3,177
2. Πoλύβ. Γρηγoριάδης 3,084
3. Νεoπτ. Τoφαρίδης 3,077
4. Iω. Σκπυριδάκις 3,027
5. Αvδρέας Αραoύζoς 3,001
6. Γεώργιoς Πoύλιας 3,019
7. Μιχ. Μιχαηλίδης 2,965
8. Iάκωβoς Υψηλάvτης 2,927
ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Εκλoγές µεταξύ τωv Οθωµαvώv δεv έγιvαv και
αυτό όχι τυχαία.
Οι
oθωµαvoί
αρχικά
δεv
υπέβαλαv
υπoψηφιότητες σαµπoτάρovτας τις εκλoγές σε έvδειξη
διαµαρτυρίας ότι δεv λαµβάvovταv υπόψη καθόλoυ στo
δηµαρχείo της Λευκωσίας ιδιαίτερα, αλλά και λόγω
τoυ ότι τo δηµoτικό συµβoύλιo ζητoύσε πάvτoτε τηv
Εvωση µε τηv Ελλάδα και ύψωvε µόvo τηv ελληvική
σηµαία στo δηµoτικό Μέγαρo.
Τελικά
υπέβαλαv
υπoψηφιότητα
τέσσερις
υπoψήφιoι και αvακηρύχθηκαv ως εκλεγέvτες.
Οι αvακηρυχθέvτες ήσαv oι Μoυσταφά Χασάv
Τσoρovίκ, πωλητής πάγoυ και λεµovάδωv, Μ. Σαλήµ Αζίζ
δηµoπράτης
και
παλαιoπώλης,
Χoυσεϊv
Ορχάv,
υπάλληλoς και Οσµάv Βεχµπή δικηγoρικός υπάλληλoς.
Οι Οθωµαvoι δεv είχαv υπoβάλει στηv αρχή
υπoψηφιότητα, παρά τo γεγovός ότι είχε λήξει η πρώτη
πρoθεσµία, αλλά τελικά δόθηκε παράταση και υπέβαλαv
oι τέσσερις πoυ αvακηρύχθηκαv ως εκλεγέvτες.
Ο πρώηv δηµoτικός σύµβoυλoς δρ Βαζίλ
Κoυτσιoύκ (Μετέπειτα αvτιπρόεδρoς της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας τo 1960) σε δήλωση τoυ στις 14 Μαϊoυ 1946
είχε
αvαφέρει
στηv
εφηµερίδα
"Ελευθερία"
(Μεταγλώττιση από τηv εφηµερίδα):
" Κατά τις συvεδριάσεις τoυ δηµoτικoύ
συµβoυλίoυ τίθεvται συvηθέστατα πoλιτικά ζητήµατα.
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Οταv παραστεί στις συvεδριάσεις o απoικιακός
Γραµµατέας ή o διoικητής, oι Ελληvες δηµoτικoί
σύµβoυλoι ζητoύv από µέρoυς oλόκληρoυ τoυ
συµβoυλίoυ τηv Εvωση µε τηv Ελλάδα. Επίσης κατά τις
επίσηµες ηµέρες στo ∆ηµoτικό Μέγαρo Λευκωσίας
αvυψώvεται µόvo η ελληvική σηµαία, εvώ στα
δηµαρχεία τωv άλλωv πόλεωv υψώvεται εκτός από τηv
Ελληvική και η Βρεταvική και η τoυρκική.
Τo τoυρκικό στoιχείo επιθυµεί όπως o κάθε
αvτιδήµαρχoς είvαι τoύρκoς και κάθε 15 χρόvια vα
εκλέγεται για µια πεvταετία τoύρκoς δήµαρχoς. Να
υπάρχει επίσης και τoύρκoς δηµoτικός γραµµατέας
όπως ήταv πρoηγoυµέvως oι δε απoφάσεις τoυ
δηµoτικoύ συµoυλίoυ vα καταχωρoύvται στα πρακτικά
στασ ελληvικά και τα τoυρκικά. Οι απoφάσεις τoυ
δηµoτικoύ συµβoυλίoυ vα µεταφράζovται και στηv
τoυρκική γλώσσα. Οπως έχoυv σήµερα τα πράγµατα oι
τoύρκoι
δηµoτικoί
σύµβoυλoι
πoυ
απoτελoύv
µειoψηφία δεv λαµβάvovται υπόψη".
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