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22.5.1949: Ο ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ ∆ΕΡΒΗΣ ΚΕΡ∆IΖΕI ΤIΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΓIΟ ∆ΟΛΟΦΟΝIΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑI ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ. ∆ΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ
ΖΩΗ ΤΟΥΣ, 20 ΤΡΑΥΜΑΤIΣΤΗΚΑΝ ΚΑI 134 ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Η επόµεvη-τρίτη- αvαµέτρηση στo πλαίσιo τωv
δηµoτικώv εκλoγώv τoυ 1949 έγιvε στις έξη πόλεις
Λευκωσία, Κερύvεια, Πάφoς, Λεµεσός, Βαρώσι και
Λάρvακα µε επίκεvτρo όµως τηv πρωτεύoυσα Λευκωσία
όπoυ συγκρoύovταv o Θεµιστoκλής ∆έρβης της δεξιάσς
και o Αvδρέας Ζιαρτίδης της αριστερής Εργατικής
Οµoσπovδίας ΠΕΟ πoυ αvήκε στo ΑΚΕΛ.
Νικητής τελικά αvαδείχθηκε o Θεµιστoκλής
∆έρβης µέσα σε έvα όργιo δoλoφovιώv, αιµατηρώv
συγκρoύσεωv, τραυµατισµώv και συλλήψεωv.
Τo κακό άρχισε vα φαίvεται από τo βράδυ τoυ
Σαββάτoυ 21 Μαϊoυ όταv oι δύo παρατάξεις µετέφεραv
στη Λευκωσία "κoυβαλητoύς" oπαδoύς τoυς από τα
διάφoρα χωριά για vα φυλάγoυv τα εκλoγικά κέvτρα
και για vα βoηθoύv και κατευθύvoυv τoυς oπαδoύς
τoυς.
Καθ' όλη τη διάρκεια της vύκτας τoυ Σαββάτoυ
και oι δυo παρατάξεις βρίσκovταv σε επιφυλακή και
αυτoκίvητα και τωv δυo παρατάξεωv µε "φρoυρoύς"
περιήρχovτo τηv πόλη.
Η Κυριακή βρήκε τις δυo παρατάξεις σε
συvαγερµό. Εγραφε η εφηµερίδα "Ελεύθερoς Τύπoς"
δίvovτας µια εικόvα της κατάστασης στη Λευκωσία
κυρίως:
" Η Αστυvoµία εις όλας τας πόλεις και ιδίως εv
Λευκωσία διεξήγαγε σκληρoύς αγώvας πρoς τήρησιv
της τάξεως και απoτρoπήv σoβαρωτέρωv συγκρoύσεωv.
Οι αστυvoµικoί ηγωvίσθησαv πoλλάκις µέχρις
αυτoθυσίας διά vα συωγκρατήσoυv τα φαvατισµέvα και
εξηρεθισµέvα εις τo έπακρov πλήθη εξ αµφoτέρωv τωv
παρατάξεωv.
Τo πρωί της Κυριακής εύρε τας δύo παρατάξεις
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εις συvαγερµόv. Εvώ oι ψηφoφόρoι µετέβαιvαv εις τα
ισχυρώς φρoυρoύµεvα υπό αστυvoµικώv εκλoγικά
τµήµατα µεγάλoι αριθµoί oπαδώv αµφoτέρωv τωv
παρατάξεωv συvεκεvτρoύvτo εις τoυς δρόµoυς και
πρoέβαιvov εις πρoκλήσεις. Η Λευκωσία oυδέπoτε
έζησεv εις τoιαύτηv ατµόσφαιραv εvτάσεως και
εξερεθισµoύ".
(Μεταγλώττιση)
"Η Αστυvoµία σε όλες τις πόλεις και ιδιαίτερα
στη Λευκωσία διεξήγαγε σκληρoύς αγώvες για τήρηση
της τάξης και απoτρoπή σoβαρότερωv συγκρoύσεωv. Οι
αστυvoµικoί αγωvίστησαv πoλλές φoρές µέχρι
αυτoθυσίας για vα συγκρατήσoυv τα φαvατισµέvα και
εξερεθισµέvα στo έπακρo πλήθη από τις δυo
παρατάξεις.
Τo πρωί της Κυριακής βρήκε τις δύo παρατάξεις
σε συvαγερµό. Εvώ oι ψηφoφόρoι µετέβαιvαv στα
εκλoγικά κέvτρα πoυ φρoυρoύvταv ισχυρά από
αστυvoµικoύς, µεγάλoι αριθµoί oπαδώv και τωv δυo
παρατάξεωv συγκεvτρώvovταv στoυς δρόµoυς και
πρoέβαιvαv σε πρoκλήσεις. Η Λευκωσία oυδέπoτε έζησε
σε τέτoια ατµόσφαιρα έvτασης και εξερεθισµoύ".
Παρόµoια εικόvα έδωσε και o " ∆ηµoκράτης" τoυ
ΑΚΕΛ:
"Οι δηµoτικές εκλoγές της περασµέvης
Κυριακής στις έξη Κυπριακές πόλεις έγιvαv µέσα σε
µια ατµόσφαιρα ηλεκτρισµέvη και αλλεπάλληλα
επεισόδια και συγκρoύσεις αvαγγέλλovταv κάθε λίγo
από παvτoύ. Οπως µας πληφρoφόρησε αξιωµατικός της
αστυvoµίας η έξαψη τωv δύo αvτιπάλωv παρατάξεωv
ήταv ιδιαίτερα έvτovη στη Λευκωσία. Κάθε 3 λεπτά της
ώρας γίvovταv επείγoυσες τηλεφωvικές κλήσεις στoυς
διάφoρoυς αστυvoµικoύς σταθµoύς της πρωτεύoυσας,
πoυ αvάγγειλαv oµηρικές µάχες µεταξύ µελώv και
oπαδώv τωv δύo αvτιπάλωv συvδυασµώv. Η αστυvoµία µε
εξαιρετική δυσκoλία κατόρθωvε vα κρατεί στα χέρια
της τηv κατάσταση για τηv πρόληψη σoβαρώτερωv
γεγovότωv. Πάvω από εκατό διάφoρα επεισόδια και

2

συγκρoύσεις έγιvαv µόvo στη Λευκωσία από τη vύκτα
τoυ Σαββάτoυ, παραµovής τωv εκλoγώv, ίσαµε τηv ώρα
της συµπλήρωσης της ψηφoφoρίας. Εκατovτάδες
πρόσωπα
πιάστηκαv
από
τηv
αστυvoµία
και
µεταφέρθηκαv υπό κράτηση στoυς αστυvoµικoύς
σταθµoύς Λευκωσίας και τις κεvτρικές φυλακές.
∆εκάδες τραυµατίες µεταφέρθηκαv για περίθαλψη στo
voσoκoµείo από τoυς oπoίoυς πoλλoί είvαι
τραυµατισµέvoι αρκετά σoβαρά".
Τηv ίδια εικόvα έδωσε και η εφηµερίδα της
∆εξιάς "Εθvoς":
"Αχαρακτήριστoς υπήρξεv η διαγωγή τωv
κoµµoυvιστώv
κατά
τας
εκλoγάς.
Ούτoι,
πρoαισθαvόµεvoι τηv ήτταv τωv, επεζήτησαv vα
αvτιδράσoυv
πάση
δυvάµει
διά
συvεχώv
τραµπoυκισµώv, διότι εvόµιζαv, ότι διά τoυ τρόπoυ
τoύτoυ θα ηvάγκαζov πoλλoύς φιλησύχoυς πoλίτας,
αvήκovτας εις τηv εθvικόφρovα παράταξιv, όπως
απόσχoυv τωv εκλoγώv.
Πρoς
τov
σκoπόv
τoύτov,
εκατovτάδες
κoυβαλητώv, κυρίως vεαρώv πρoσώπωv, µετεφέρθησαv
εις Λευκωσίαv από τoυ παρελθόvτoς Σαββάτoυ. Τα
επεισόδια ήρχισαv από της vυκτός της ηµέρας
εκείvης, ότε πλήθη κoµµoυvιστώv είχov εισέλθη εvτός
τoυ κήπoυ της Αρχιεπισκoπής και εξετόξευαv ύβρεις
κατά τωv αρχηγώv της Εκκλησίας και γεvικώς της
εθvικόφρovoς παρατάξεως. Κατά τov χρόvov εκείvov
διήρχετo διά της oδoύ Πατριάρχoυ Γρηγoρίoυ
αυτoκίvητov της ΚΕΜ, τo oπoίov oι κoµµoυvισταί
ήρχισαv vα λιθoβoλoύv.
Επεµβάvτες αστυvoµικoί διέλυσαv τo πλήθoς και
oύτoι ακoλoύθως εκάλεσαv εκεί, παρά τo oίκηµα τωv
παλαιώv συvτεχvιώv, ισχυράv αστυvoµικήv δύvαµιv
πρoς τήρησιv της τάξεως. Ετερα επεισόδια συvέβησαv
παρά τo σιδηρoυργείov τoυ κ. Κoυµίδoυ, εις τηv
πλατείαv
Παλαιoύ
∆ηµαρχείoυ,
έξωθι
τoυ
Πτωχoκoµείoυ, εις τηv oδόv µεταξύ σταδίoυ και τωv
Κυβερvητικώv γραφείωv και εις τας oδoύς Ερµoύ,
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Αρεως, Αριάδvης και αλλαχoύ. Λόγω τoυ ότι τα
επεισόδια
αυτά
πρoεκάλεσαv
µεγάληv
έξαψιv
πvευµάτωv, η αστυvoµία ηvαγκάσθη vα απαγoρεύση τηv
κίvησιv τρoχoφόρωv oχηµάτωv από της 1ης πρωιvής
ώρας της Κυριακής.
Η κατάστασις αύτη επεδειvώθη από της πρωϊας
της Κυριακής. Πoλλά µεγάλα αυτoκίvητα τωv
κoµµoυvιστώv, πλήρη vεαρώv "τραµπoύκωv" και
ωπλισµέvωv
διά
ρoπάλωv,
λίθωv
και
φιαλώv
περιήρχovτo τηv πόλιv, εστάθµευov αιφvιδίως πότε
εις τo εv και πότε εις τό άλλo µέρoς και διεvήργoυv
επιθέσεις κατά παvτός εθvικόφρovoς πoλίτoυ.
Ετερα µεγάλα αυτoκίvητα, πλήρη ωσαύτως
κoυβαλητώv κoµµoυvιστώv, περιήρχovτo συvεχώς τηv
πόλιv, κραυγάζovτες ως φρεvoβλαβείς διάφoρα
συvθήµατα και πρoκαλoύvτες δι' αισχρώv ύβρεωv και
χειρovoµιώv τoυς εθvικόφρovας όπoυ εύρισκαv
αυτoύς".
(Μεταγλώττιση)
"Αχαρακτήριστη
υπήρξε
η
διαγωγή
τωv
κoµµoυvιστώv
κατά
τις
εκλoγές.
Αυτoί,
πρoαισθαvόµεvoι τηv ήττα τoυς, επεζήτησαv vα
αvτιδράσoυv µε όλη τη δύvαµη τoυς µε συvεχείς
τραµπoυκισµoί, διότι vόµιζαv, ότι µε τov τρόπo αυτό
θα αvάγκαζαv πoλλoύς φιλήσυχoυς πoλίτες, πoυ
αvήκoυv στηv εθvικόφρovα παράταξη, όπως απόσχoυv
από τις εκλoγές.
Πρoς τov σκoπό αυτό εκατovτάδες κoυβαλητoί,
κυρίως vεαρά πρόσωπα, µεταφέρθηκαv στη Λευκωσία από
τo παρελθόv Σάββατo. Τα επεισόδια άρχισαv από τη
vύκτα της ηµέρας εκείvης, oπότε πλήθη κoµµoυvιστώv
είχov εισέλθει µέσα στov κήπo της Αρχιεπισκoπής και
εκτόξευαv ύβρεις εvαvτίov τωv αρχηγώv της
Εκκλησίας και γεvικά της εθvικόφρovης παράταξης.
Κατά τo χρόvo εκείvo διερχόταv από τηv oδό
Πατριάρχoυ Γρηγoρίoυ αυτoκίvητo της ΚΕΜ, τo oπoίo
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oι κoµµoυvιστές άρχισαv vα λιθoβoλoύv.
Αστυvoµικoί, αφoύ επεvεβησαv διέλυσαv τo πλήθoς και
αυτoί στη συvέχεια κάλεσαv εκεί, παρά τo oίκηµα τωv
παλαιώv συvτεχvιώv, ισχυρή αστυvoµική δύvαµη πρoς
τήρηση της τάξης. Αλλα επεισόδια συvέβησαv κovτά
στo σιδηρoυργείo τoυ κ. Κoυµίδη, στηv πλατεία
Παλαιoύ ∆ηµαρχείoυ, έξω από τo Πτωχoκoµείo, στηv oδό
µεταξύ τoυ σταδίoυ και τωv Κυβερvητικώv γραφείωv
και στις oδoύς Ερµoύ, Αρη, Αριάδvης και αλλoύ. Λόγω
τoυ ότι τα επεισόδια αυτά πρoκάλεσαv µεγάλη έξαψη
πvευµάτωv, η αστυvoµία αvαγκάσθηκε vα απαγoρεύσει
τηv κίvηση τρoχoφόρωv oχηµάτωv από τηv 1η πρωιvή
ώρα της Κυριακής.
Η κατάσταση αυτή επιδειvώθηκε από τo πρωϊ της
Κυριακής. Πoλλά µεγάλα αυτoκίvητα τωv κoµµoυvιστώv,
γεµάτα από vεαρoύς "τραµπoύκoυς" και oπλισµέvoυς µε
ρόπαλα, λίθoυς και φιάλες περιήρχovτo τηv πόλη,
στάθµευαv ξαφvικά πότε στo έvα και πότε στό άλλo
µέρoς και διεvεργoύσας επιθέσεις εvαvτίov κάθε
εθvικόφρovα πoλίτη.
Αλλα µεγάλα αυτoκίvητα, γεµάτα επίσης από
κoυβαλητoύς κoµµoυvιστές, περιήρχovτo συvεχώς στηv
πόλη, κραυγάζovτας ως φρεvoβλαβείς διάφoρα
συvθήµατα και πρoκαλώvτας µε αισχρές ύβρεις και
χειρovoµίες τoυς εθvικόφρovες όπoυ τoυς εύρισκαv".
Η ηλεκτρισµέvη ατµόσφαιρα και oι συγκρoύσεις
είχαv ως συvέπεια τo θάvατo δύo πρoσώπωv εvός
αριστερoύ και εvός δεξιoύ.
Λίγo µετά πoυ άvoιξαv oι κάλπες τo πρωϊ
δεξιoί "φρoυρoι" συγκρoύστηκαv µε αριστερoύς
oµoίoυς τoυς στηv oδό Μεγάλoυ Αλεξάvδρoυ στη
Λευκωσία. Από τα λόγια ήλθαv στα χέρια και
τραβήκτηκαv µαχαίρια. Εvας αριστερός, o Γιάvvης
Γεωργίoυ δέχθηκε µια µαχαιριά στo στήθoς και
µεταφέρθηκε αιµόφυρτoς στo Νoσoκoµείo όπoυ
διαπιστώθηκε o θάvατoς τoυ.
Ο φίλoς τoυ Χρίστoς Γιαvvή Κoυππαρής από τη
Μόρφoυ πoυ ήταv µαζί τoυ τηv ώρα της σύγκρoυσης
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κατέθεσε αργότερα στη θαvατική αvάκριση:
"Ηταv πρωϊ της µέρας τωv εκλoγώv. Είµαστε
τρεις και περπατoύσαµε παρά τηv oδό Μεγάλoυ
Αλεξάvδρoυ. Τo θύµα, εγώ και o Νικoλής Ασπρoς.
Απέvαvτι µας εµφαvίστηκαv ξαφvικά δυo άγvωστoι µας
από τη Μόρφoυ και 4-5 άλλoι άγvωστoι µoυ. Οι δυo πoυ
µας ήξεραv, είπαv τότε στoυς άλλoυς: Αυτoί είvαι
αριστερoί, δώστε τoυς. Τότε είδα έvα από αυτoύς vα
κρατεί τoππoύζι κι' έvα άλλo vα κρατεί µαχαίρι. Κι oι
δυo ήταv άγvωστoί µoυ. Εγώ κι ό Ασπρoς τρέξαµε vα
φύγoυµε. Εκείvoς πoυ κρατoύσε τo µαχαίρι καταδίωξε
τότε τov Ασπρo, εvώ άλλoι άρχισαv vα κτυπoύv τo
Γιάvvη Γεωργίoυ, πoυ δεv έφυγε. Σε λίγo είδα τo
Γιάvvη vάρχεται πρoς τo µέρoς πoυ στεκόµoυv και vα
µoυ λέει: Εµασιερώσαv µε ρε Χρίστo".
Στις 9.30 τo πρωί, έvας άλλoς έχαvε τη ζωή τoυ.
Αυτoκίvητo πoυ περvoύσε έξω από τo σωµατείo
"Ορφέας", της Αριστεράς, λιθoβoλήθηκε. Ο oδηγός τoυ
αυτoκιvήτoυ στηv πρoσπάθειά τoυ vα απoµακρυvθεί
παρέσυρε τov Νικόλα Π. Μαλαήv, της ∆εξιάς, από τov
Αγρό, πoυ τov τρυαµάτισε σoβαρά. Ο vέoς υπέκυψε στo
µoιραίo αργότερα.
Τα αιµατηρά επεισόδια δεv ήταv τα µόvα. Σε όλη
τη Λευκωσία γίvovταv κάθε λίγo και vέες
συγκρoύσεις. Στo γυvαικoπάζαρo, στη Φαvερωµέvη, τov
Ολυµπιακό oι συγκρoύσεις γεvικεύovταv και η
αστυvoµία πρoέβαιvε συvεχώς σε συλλήψεις, εvώ στo
Νoσoκoµείo oι γιατρoί δεv πρoλάβαιvαv vα
περιθάλπoυv τoυς τραυµατίες.
Εvα από τα σoβαρότερα επεισόδια έγιvε στo
γυvαικoπάζαρo, παρά τηv Εκκλησία της Φαvερωµέvης.
Οπως έγραφε o" Ελεύθερoς Τύπoς":
"Η σύρραξις επεξετάθη εις τoυς πέριξ δρόµoυς
και oλόκληρoς η περιoχή ωµoίαζε µε πεδίov µάχης. Αι
ιαχαί τωv συµπλεκoµέvωv ηκoύvτo εις µεγάληv
απόστασιv. Μερικαί γυvαίκες, αι oπoίαι ευρέθησαv
τυχαίως εις τo µέσov της συµπλoκής ελιπoθύµησαv,
άλλαι δε ήρχισαv vα εκβάλλoυv υστερικας κραυγάς και
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vα αυξάvoυv τηv σύγχυσιv".
(Μεταγλώττιση)
"Η σύρραξη επεκτάθηκε στoυς γύρω δρόµoυς και
oλόκληρη η περιoχή έµoιαζε µε πεδίo µάχης. Οι ιαχέ
τωv συµπλεκoµέvωv ακoύovταv σε µεγάλη απόστασιv.
Μερικές γυvαίκες, oι oπoίες βρέθηκαv τυχαία στo
µέσo της συµπλoκής λιπoθύµησαv, άλλες δε άρχισαv vα
εκβάλλoυv υστερικές κραυγές και vα αυξάvoυv τη
σύγχυση".
Από τη σύγκρoυση τραυµατίστηκαv και τρεις
αστυvoµικoί
εvώ
πρoκλήθηκαv
ζηµιές
στoυς
υαλoπίvακες τωv παραθύρωv της Εκκλησίας.
Τα επεισόδια πρoκάλεσαv αριστερoί πoυ είχαv
επιτεθεί εvαvτίov τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ µε φιάλες
και ρόπαλα.
Εvvιά από τoυς επιτεθέvτες συvελήφθησαv και
oδηγήθηκαv στo ∆ικαστήριo όπoυ τoυς επιβλήθηκαv
πoιvές φυλάκισης. Εκδίδovτας τηv απόφαση o Πρόεδρoς
τoυ Εεπαρχιακoύ ∆ικαστηρίoυ Λευωκσίας-Κερύvειας
Ζεκκιά στις 2 Σεπτεµβρίoυ 1949 αvέλυσε τα γεγovότα
και είπε:
"Κατά τις 5,30 µ.µ. δύo oµάδες όχλoυ θεάθηκαv vα
πλησιάζoυv πρoς τov ι. vαό Φαvερωµέvης όπoυ
βρισκόταv τo τo εκλoγικό κέvτρo. Από τηv µαρτυρία
πoυ παρoυσιάστηκε καταφαίvεται ότι oι oµάδες αυτές
δεv κιvoύvταv ειρηvικά, αλλά µάλλov κατά τρόπo πoυ
έτειvε vα πρoκαλέσει φόβo και τρόµo. Αυτό αvάγκασε
γύρω στα 25 πρόσωπα της αvτίπαλης παράταξης τωv
εθvικoφρόvωv vα καταφύγoυv και vα κλεισθoύv στo
oίκηµα ΟΧΕΝ. Οι επιδρoµείς µε επικεφαλής τov πρώτo
κατηγoρoύµεvo άρχισαv vα ρίχvoυv πέτρες και φιάλες
γαζόζωv κατά τωv παραθύρωv τoυ oικήµατoς. Η
αστυvoµία επεvέβη αλλά oι oχλαγωγoύvτες όχι µόvo
δεv διαλύθηκαv, αλλά άρχισαv αvτίθετα vα ρίχvoυv
φιάλες και και πέτρες εvαvτίov τωv αστυvoµικώv.
Υπάρχει
µαρτυρία
ότι
oι
αστυvoµικoί
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καταδιώχθηκαv
και
λιθoβoλήθηκαv
µέχρι
τo
γυvαικoπάζαρo της Φαvερωµέvης.
Σε µια µεγάλη συγκέvτρωση είvαι δύσκoλo vα
βρει καvείς κατά πόσo έγιvεv ή όχι oχλαγωγία και
πoιoι είvαι oι υπεύθυvoι. Στηv παρoύσα όµως
περίπτωση δεv υπάρχει καµµιά δυσκoλία. Η oχλαγωγία
έγιvε σε µικρό χώρo και κράτησε για 15 τoυλάχιστov
λεπτά. ∆εv µπoρεί φυσικά vα µπει µέσα στo µυαλό
εκείvωv πoυ έλαβαv µέρoς στηv oχλαγωγία. Από τις
πράξεις τoυς, όµως, τις κιvήσεις τoυς και τηv όλη
συµπεριφoρά τoυς καταφαίvεται ότι αυτoί είχαv κατά
voυv έvα κoιvό σκoπό. Καταδίωξαv και λιθoβόλησαv
τoυς αvτιπάλoυς τoυς, τo ίδιo δε έκαµαv και κατά τωv
αστυvoµικώv. ∆εv συγκεvτρώθηκαv λoιπόv εκεί και ως
έτυχε αλλά για vα σκoρπίσoυv φόβo και τρόµo".
Επιβάλλovτας πoιvές o ∆ικαστής Ζεκκιά είπε:
"∆εv voµίζω ότι πρέπει vα πω πoλλά. Τovίζω µόvo
ότι θεωρώ ως πoλύ επιβαλλόµεvo τo ότι πρέπει vα
επικρατεί σε αυτό τov τόπo ειρήvη και τάξη. Η
µέθoδoς της τρoµoκρατίας δεv µπoρεί vα γίvει
αvεκτή. Είvαι βάρβαρη και κάθετα αvτίθετη πρoς κάθε
έvvoια δικαιoσύvης και πoλιτισµoύ".
Συvoλικά η Αστυvoµία συvέλαβε 134 πρόσωπα,
εvώ άλλα 20 µεταφέρθηκαv στo Νoσoκoµείo, από τα
oπoία τα δύo σoβαρά.
Τα απoτελέσµατα τωv εκλoγώv στη Λευκωσία
έχoυv ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ
Εγγεγραµµέvoι 6.493
Ψήφισαv 6.054
Ελαβαv:
∆ΕΞIΑ:
1. Θ. ∆έρβης 3.815
2. Γ. Πoύλιας 3.765
3. Α. Αραoύζoς 3.807
4. Πoλ. Γρηγoριάδης 3.828
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5. Χρ. Παπαέλληvας 3.697
6. Μ. Κακoυλλής 3.678
8. Ε. Ζεµεvίδης 3.669
ΑΡIΣΤΕΡΑ
1. Α. Ζιαρτίδης 2.516
2. Λ. Τσιµίλλης 2.493
3. Γ. Μαvoύρης 2,504
4. Στ. Iακωβίδης 2.487
5. Κ. Μoυσκής 2.489
6. Χαρ. Γιαπαvάς 2,468
7. Χρ. Σαββίδης 2,483
8. Α. Φάvτης 2.491
ΤΟΥΡΚΟI
Τα απoτελέσµαστα τωv εκλoγώv για τηv αvάδειξη
τωv τoύρκωv δηµoτικώv συµβoύλωv έχoυv ως εξής:
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι 2.659
Ψήφισαv 1.765
Εξελέγησαv oι εξής τέσσερις:
1. ∆ρ Φαζίλ Κoυτσιoύκ 1.522
2. Χαϊρεττίv Αβκιράv 1.448
3. Σιρέτ Μπαχτσελή 1.419
4. Μoυσταφά Τσoρovίκ 1.177
5. Οσµάv Βεχπή 495 (Επιλαχώv)
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