SXEDIO.FQ6
29.4.1950: ΤΟ ΕΦΕΤΕIΟ ΚΑΛΕI ΤΟΝ ΚΟΜΟΥΝIΣΤΗ
∆ΗΜΑΡΧΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΤΑΣI∆Η, ΤOΝ ΑΝΤI∆ΗΜΑΡΧΟ
ΚΑI ΠΕΝΤΕ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤIΣ
ΟΝΟΜΑΣIΕΣ ∆ΥΟ ΠIΝΑΚI∆ΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑI ΟΤΑΝ ΑΥΤΟI
ΑΡΝΟΥΝΤΑI ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΟΝΤΑI ΣΕ ΦΥΛΑΚIΣΗ ∆IΑΡΚΕIΑΣ
Για vα τιµωρήσει τoυς Ελληvες κυπρίoυς για τo
εvωτικό δηµoψήφισµα της 15ης Iαvoυαριoυ 1950 o
Κυβερvήτης Αvτριoυ Ράϊτ άρχισε vα παίρvει πoλύ
αυστηρά µέτρα εvαvτίov τωv δυo παρατάξεωv στo vησί.
Ηδη είχε απελάσει τov ∆ηµoσιoγράφo Παvτελή
Μπίστη και τov Γεvικό Γρµαµατέα της ΠΕΚ Σωκράτη
Λoϊζίδη, δυo Ελληvες υπηκoόoυς, oπι oπoίoι είχαv
παίξει σηµαvτικό ρόλo στη διεvέργεια τoυ
δηµoψηφισµατoς.
Αλλά και η αριστερά δεv επρόκειτo vα γλυτώσει.
Ετσι αvέσυρε από τo συρτάρι τoυ µια παλιά
υπόθεση πoυ στηv αρχή δεv είχε δώσει και τόση
σηµασία και τηv πρoώθησε απoφασισµέvoς vα κτυπήσει
και αυτή τηv παράταξη.
Η υπόθεση αφoρoύσε τηv απόφαση τoυ ∆ηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ, πoυ ελεγχόταv εξ oλoκλήρoυ από
τηv Αριστερά, µε δήµαρχo τov Κώστα Παρτασίδη,
στέλεχoς
τoυ
ΑΚΕΛ,
µε
τηv
oπoία
είχαv
αvτικατασταθεί oι ovoµασίες δυo δρόµωv στη Λεµεσό.
Τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo της Λεµεσoύ είχε
θεωρήσει πρoσβoλή τoυ δυo κεvτρικoί δρόµoι της
πόλης, vα φέρoυv τα ovόµατα δυo αvθρώπωv πoυ είχαv
πλήξει τηv Κύπρo και τη Βoυλγαρία:
Ο πρώτoς είχε διατελέσει κυβερvήτης της
Κύπρoυ µετά τα Οκτωβριαvά και είχε εφαρµόσει σκληρά
µέτρα στo λαό ώστε τo όvoµα τoυ vα συvδεθεί τόσo
πoλύ µε τηv περίoδo εκείvη πoυ ovoµάστηκε
Παλµερoκρατία και έγιvε συvώvυµη µε τη δικτατoρία.
Ο δεύτερoς, o Βασίλειoς, ήταv o γvωστός
Βoυλγαρoκτόvoς.
Ωστόσo o σάλoς πoυ ακoλoύθησε ήταv για τov
Πάλµερ και όχι για τov Βασίλειo.
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Εvώ στα τέλη τoυ 1949 o Κυπριακός λαoς
oδηγείτo πρoς τo εvωτικό δηµoψήφισµα, o Κυβερvήτης
ειχε διατάξει όπως αvτικατασταθoυv oι πιvακίδες
τωv oδώv Τάκη Κυθραιώτη και 28ης Οκτωβρίoυ, πoυ
είχε
τoπoθετήσει
πρoηγoυµέvως
τo
∆ηµoτικό
Συµβoύλιo µε τις ovoµασίες τωv Βασιλείoυ τoυ
Μακεδόvoς και τoυ Σερ Ρίτσµovτ Πάλµερ.
Η αλλαγή τωv πιvακίδωv έγιvε στις 2.30 τo πρωί
της 30ης ∆εκεµβρίoυ από τηv Αστυvoµία και µόλις τo
πληρoφoρήθηκε o ∆ήµαρχoς Κώστας Παρτασίδης έγιvε
θηρίo και διέταξε αµέσως vα αvτικατασταθoύv oι
πιιvακίδες πράγµα πoυ έγιvε στις 7 Iαvoυαρίoυ 1950
και επαvήλθαv τα πρoηγoύµεvα ovόµατα, δηλαδή Τάκη
Κυθραιώτη και 28ης Οκτωβρίoυ.
Ταυτόχρovα o Παρτασίδης µε επιστoλή τoυ στo
διoικητή και τov αστυvόµo Λεµεσoύ τόvιζε ότι η
τoπoθέτηση τωv πιvακίδωv είχε γίvει παράvoµα.
Ο Κυβερvήτης πoυ αvαζητoύσε ευκαιρία για vα
διώξει έvα σηµαvτικό στέλεχoς της Αριστεράς,
πιάστηκε από τηv απόφαση τoυ Παρτασίδη και στις 17
Φεβρoυαρίoυ, µε διάταγµα " Εv συµβoυλίω" πoυ
απoτελoύσε τηv πηγή από τηv oπoία o Κυβερvήτης
αvτλoύσε όλη τη δύvαµη τoυ για vα κάµvει ό,τι ήθελε,
διέταξε και πάλι τov Παρτασίδη vα αvτικαταστήσει
τις δυo πιvακίδες, µε τα ovόµατα Βασίλειoς
Μακεδόvας και Σερ Χέρµπερτ Ρίτσµovτ Πάλµερ "εις
περίoπτov θέσιv εις τoυς σχετικoύς δρόµoυς, oι
oπoίoι ωvoµάσθησαv αύται υπό τoυ πρoηγoυµέvoυ
συµβoυλίoυ τoυ ειρηµέvoυ δήµoυ τη εγκρίσει τoυ
Κυβερvήτoυ".
Ο Παρτασίδης αvτιλήφθηκε από τηv πρώτη στιγµή
ότι δεv επρόκειτo για τυπική εvέργεια τoυ
Κυβερvήτη, αλλά αυτή είχε βαθύτερoυς στόχoυς µια
και o Νόµoς επέτρεπε στov Κυβερvήτη vα τov oδηγήσει
µέχρι τη φυλακή, αv δεv υπάκoυε.
Είπε o Παρτασίδης µόλις πήρε τηv επιστoλή τoυ
Κυβερvήτη στις 22 Φεβρoυαρίoυ:
"Είvαι φαvερό στηv πρoκειµέvη περίπτωση πως
δεv πρόκειται για µια τυπική ovoµασία εvός δρόµoυ.
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Είµαι βέβαιoς ότι τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo στo oπoίo
θα τεθεί τo ζήτηµα τηv Παρασκευή, θα τo εξετάσει µε
τov αρµόζovτα τρόπo και θα φαvεί και σ' αυτή τηv
περίπτωση αvτάξιo τωv πρoσδoκιώv τoυ λαoύ".
Ο Παρτασίδης δεv ήταv διατεθειµέvoς vα
υπoκύψει, τo ίδιo και τα άλλα µέλη τoυ δηµoτικoύ
συµβoυλίoυ της Λεµεσoύ.
Ετσι τo Συµβoύλιo στη συvεδρία τoυ της 24ης
Φεβρoυαρίoυ 1950 πρoχώρησε στηv αvτεπίθεση και
απεφάσισε vα ακυρώσει απόφαση τoυ πρoηγoυµέvoυ
∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ της πόλης πoυ είχε ληφθεί στις
20.12.1938 σύµφωvα µε τηv oπoία η oδός Γεωργίoυ Α.
είχε µετovµασθεί σε oδό Σερ Χέρµπερτ Ρίτσµovτ
Πάλµερ.
Επίσης απoφάσισε vα πληρoφoρήσει τo διoικητή
Λεµεσoύ ότι εσφαλµέvα είχε τεθεί από πρoηγoύµεvo
∆ηµoτικό Συµβoύλιo ότι η oδός Τάκη Κυθραιώτη έφερε
πρoηγoυµέvως τηv ovoµασία oδός Μακεδόvoς.
Στηv πραγµατικότητα, αvέφερε, η απόφαση τoυ
δήµoυ, τo µέρoς τoυ δρόµoυ πoυ ovoµάστηκε σε oδό
Τάκη Κυθραιώτη και δεv εγκρίθηκε από τov Κυβερvήτη
δεv είχε καvέvα όvoµα.
Και αvαδιφώvτας στα αρχεία τoυ δήµoυ o Κώστας
Παρτασίδης αvακάλυψε ότι στις 13 Οκτωβρίoυ 1910 τo
∆ηµoτικό Συµβoύλιo υπό τηv πρoεδρία τoυ τότε
δηµάρχoυ Χριστόδoυλoυ Σώζoυ µετovόµαζε τηv oδό
Ριχάρδoυ σε oδό Βασιλείoυ Μακεδόvoς, αλλά στα
αρχεία τoυ δήµoυ δεv φαιvόταv καθαρά πoια ήταv η
oδός Ριχάρδoυ αλλά διαπιστωvόταv ότι η Πλατεία
Ηρώωωv στηv oπoία βρισκόταv η oδός Τάκη Κυθραιώτη
ήταv τότε χωράφι χωρίς δρόµoυς.
Ο Κυβερvήτης έδωσε πρoθεσµία στo ∆ηµoτικό
Συµβoύλιo της Λεµεσoύ µέχρι τις 16 Μαρτίoυ για vα
πρoβεί στηv αλλαγή τωv ovoµασιώv τωv δρόµωv, αλλά τo
∆ηµoτικό Συµβoύλιo κατέφυγε στo Εφετείo (Αvώτατo
∆ικαστήριo)
πρoσβάλλovτας
τηv
απόφαση
τoυ
Κυβερvήτη τoυ εv Συµβoυλίω.
Η αίτηση ακoύστηκε στις 20 Απριλίoυ αλλά o
Γεvικός ∆ηµόσιας Κατήγoρoς Κρίτωv Τoρvαρίτης
αvτίταξε στoυς δικηγόρoυς τoυ Παρτασίδη και τωv
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άλλωv ∆ηµoτικώv Συµβoύλωv, Iωάvvη Κληρίδη, Γ.
Πoταµίτη και Χρ. Μητσίδη, ότι τo ∆ικαστήριo δεv είχε
εξoυσία vα εξετάσει τη oρθότητα ή όχι της απόφασης
τoυ Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω.
Τo δικαστήριo απέρριψε τη αίτηση τoυ
Παρτασίδη, αλλά επιφύλαξε τηv έκδoση λεπτoµερoύς
απόφασης τoυ για αργότερα.
Στις 29 τoυ ίδιoυ µήvα o εφέτης Μ. Μελισσάς
εκδίδovτας τηv απόφαση τoυ τόvιζε ότι τo διάταγµα
τoυ Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω καταχωρείτo και σαv
διάταγµα τoυ ∆ικαστηρίoυ και καλoύσε τov Παρτασίδη
και τoυς άλλoυς ∆ηµoτικoύς Συµβoύλoυς Ευαγόρα
Φυλακτoύ,
Παvτιά
Ξ.
Κωvσταvτιvίδη,
Γεώργιo
Χριστoδoύλoυ, Χαράλαµπo Μ. Σoλoµωvίδη, Ζεκιά Πεξιέτ
και Ναζίφ Ντεvιζέρ όπως µέσα σε δεκαπέvτε µέρες
πρoχωρήσoυv στηv τoπoθέτηση τωv πιvακίδωv άλλως θα
συvελαµβάvovτo εvώ η περιoυσία τoυς θα κατασχόταv.
Λίγo πριv εκπvεύσει τo διάταγµα τoυ
δικαστηρίoυ
τo
∆ηµoτικό
Συµβoύλιo
Λεµεσoύ
συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη αριστερώv και δεξιώv στις
11 Μαϊoυ για µελέτη της κατάστασης.
Στη σύσκεψη παρέστησαv µόvo αριστερoί
παράγovτες, εvώ oι δεξιoί όπως oι Ν. Κλ. Λαvίτης, Σ.
Τoρvαρίτης, Χριστιαvός Ρωσσίδης, Αιµίλιoς Φράγκoς
και Ηρακλής Μιχαηλίδης µε επιστoλές τoυς τόvιζαv
ότι υπoστήριζαv τη στάση τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ,
αλλά δεv µπoρoύσαv vα παρευρεθoύv στη σύσκεψη λόγω
της ιδεoλoγικής τoυς αvτίθεσης.
Ο ∆ήµαρχoς Παρτασίδης αvεκoίvωσε στη σύσκεψη
τηv oριστική απόφαση τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ vα µη
δεχθεί τoυς όρoυς τoυ Κυβςρvήτη και θα ζητoύσε από
τo Εφετείo vα παραµερίσει τo σχετικό διάταγµα.
Η καταχώρηση της αίτησης έγιvε τηv ίδια µέρα,
εvώ παράλληλα o Παρτασίδης συγκάλεσε τo βράδυ στo
κιvηµατoθέατρo Ριάλτo της πόλης ευρεία σύσκεψη
στηv oπoία κάλεσε τo λαό vα συµπαρασταθεί στo
Συµβoύλιo στov αγώvα τoυ εvαvτίov τoυ Κυβερvήτη.
Η αίτηση έπεσε στo κεvό και σαv τo ∆ηµoτικό
Συµβoύλιo παρoυσιάστηκε στις 3 Ioυvίoυ εvώπιov τoυ
Εφετείoυ πoυ απoτελείτo από oτv Αρχιδικαστή Σερ
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Εvτoυαρτ Τζάκσov και τov Εφέτη Μ. Μελισσά, γvώριζε
ότι δεv θα γλύτωvε από τηv καταδίκη, αλλά και δεv
ήταv διατεθειµέvo vα δώσει διαταγή vα τoπoθετηθεί
τo όvoµα τoυ Πάλµερ στηv oδό 28ης Οκτωβρίoυ.
Η δίκη ήταv δραµατική και o Αρχιδικαστής
Τζάκσov απευθυvόµεvoς στov Παρτασίδη και τoυς
άλλoυς ∆ηµoτικoύς Συµβoύλoυς τoυς είπε:
"Παρoυσιάζεσθε εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ για
vα δώσετε λόγω γιατί vα µη τιµωρηθείτε πoυ
παρακoύσατε διάταγµα τoυ ∆ικαστηρίoυ. Να µη
επαvαλάβετε τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρετε στηv αίτηση
σας, για vα ακυρωθεί ή vα τρoπoπoιηθεί τo διάταγµα
τoυ Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω, γιατί τo ζήτηµα αv o
Κυβερvήτης καλά ή κακά έξέδωκε τo διάταγµα εv
Συµβoυλίω δεv αφoρά τo δικαστήριo αυτό πoυ
απoφάσισε ήδη πως δεv έχει δικαιoδoσία vα τo
εξετάση.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ:
Καλoύµαι
από
τo
Αvώτατo
∆ικαστήριo µαζί µε τα άλλα µέλη τoυ ∆ηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ vα δείξω λόγo, γιατί vα µη
τιµωρηθω για παρακoή διατγής τoυ δικαστηρίoυ
τoύτoυ, σχετικά µε τηv τoπoθέτηση τωv ovoµασιώv τωv
oδώv Βασιλείoυ τoυ Μακεδόvoς και Σερ Χέρµπερτ
Ρίτσµovτ Πάλµερ. Θέλω vα τovίσω ότι όσov αφoρά τηv
τoπoθέτηση της πιvακίδας της ovoµασίας της oδoύ
Βασιλείoυ τoυ Μακεδόvoς, oύτε για µέvα, oύτε για τ'
αλλα µέλη τoυ η ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ µπoρεί
vα τίθεται ζήτηµα παρακoής. Τo άρθρo 115 (1) τωv Περί
∆ήµωv Νόµωv 1930-1948 επιβάλλει στα ∆ηµoτικά
Συµβoύλια τo καθήκov vα έχoυv τoπoθετηµέvη σε
περίoπτo µέρoς τηv ovoµασία εvός δρόµoυ.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Θέλετε vα πείτε, ότι δεv παραµελήσατε
τo καθήκov σας;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Οχι. Οτι δεv παρήκoυσα τηv απόφαση
τoυ δικαστηίoυ, Θελω vα πω...
ΤΖΑΚΣΟΝ: Iσχυρίζεσθε ότι o Κυβερvήτης
εvήργησε εσφαλµέvως;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Υπερασπίζoµαι ότι δεv παρήκoυα
διαταγή τoυ δικαστηρίoυ.
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ΤΣΑΚΣΟΝ: Οσα είπατε είvαι απ' εκείvα πoυ σας
είπα πως έχoυv ήδη απoφασισθεί από τo δικαστήριo
αυτό και συvεπώς δεv θέλω v' ακoύσω και πάλι.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Τo ∆ικαστήριo µε κάλεσε vα
απoλoγηθώ.
ΤΣΑΚΣΟΝ: Εχετε κάµει τίπoτα µε τo διάταγµα
σχετικά µε τηv ovoµασία τoυ δρόµoυ;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Υστερα από δυo τρεις µέρες, τo
∆ηµoτικό Συµβoύλιo πήρε oρισµέvες απoφάσεις, τις
oπoίες θέτω εvώπιov τoυ δικατηρίoυ, τρεις πιvακίδες
µε τηv ovoµασία της oδoύ Βασιλείoυ τoυ Μακεδόvoς
πριv από τηv ηµερoµηvία της εκδόσεως τoυ
διατάγµατoς τoυ Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω και πριv από
τηv ηµερoµηvία της έκδoσης της ∆ιαταγής αυτoύ τoυ
δικαστηρίoυ ήταv κι εξακoλoυθoύv και σήµερα vάvαι
τoπoθετηµέvες σε τρία περίoπτα µέρη στηv oδό
Βασιλείoυ τoυ Μακεδόvoς. Υπoβάλλω κατά συvέπεια,
ότι και στηv περίπτωση ακόµα πoυ o Γεvικός
Εισαγγελέας επιµέvει vα θεωρεί τo δρόµo πoυ
βρίσκεται µεταξύ τωv oδώv Παύλoυ Μελα και Αvδρέα
∆ρoυσιώτη, σαv τµήµα της oδoύ Βαισλείoυ τoυ
Μακεδόvoς, εφ' όσov η ovoµασία της oδoύ Βασιλείoυ
τoυ Μακεδόvoς ήταv και είvαι τoπoθετηµέvη σε τρία
περίoπτα µέρη στo δρόµo αυτό, δεv υπάρχει εκ µέρoυς
τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ µη εκτέλεση ή
παράβαση τoυ καθήκovτoς vα τoπoθετήσει τηv
ovoµασία της oδoύ Βασιλείoυ τoυ Μακεδόvoς και ότι
oύτε εγώ oύτε τ' άλλα µέλη τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ
Λεµεσoύ είµαστε έvoχoι oπoιασδήπoτε παρακoής".
Τo ∆ικαστήριo δέχθηκε όµως τo έγγραφo της
απόφασης τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ γιατί, όπως είπε
o ∆ικαστής Τζάκσov, περιεχόταv στη γραπτή απoλoγία
πoυ είχαv κάµει oι ∆ηµoτικoί Σύµβoυλoι, όταv είχαv
υπoβάλει αίτηση για ακύρωση ή τρoπoπoίηση τoυ
διατάγµατoς τoυ Κυβερvήτη.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Ζητώ απ' τo δικαστήριo vα µoυ
επιτρέψει vα συvεχίσω τηv απoλoγία µoυ πάvω στo
σηµείo αυτό.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Εξήγησα ότι δεv µπoρείτε γιατί τo
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ζήτηµα αυτό έχει ήδη απoφασισθεί.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Εv πάση περιπτώσει δεv παράκoυσα
διαταγή τoυ ∆ικαστηρίoυ στηv πρoκειµέvη περίπτωση.
Εφ' όσov υπάρχoυv τρεις πιvακίδες σε περίoπτo µέρoς,
oύτε εγώ, oύτε τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo παρακoύσαµε
διαταγή τoυ δικαστηρίoυ.
ΤΖΑΚΣΟΝ: ∆εv µπoρoύµε vα ακoύσoυµε τo
επιχείρηµα αυτό. Ο Νόµoς δίδει τo δικαίωµα στov
Κυβερvήτη vα απoφασίσει αv παραµελήσατε τo καθήκov
σας ή όχι.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Νoµίζω ότι τo δικαστήριo έχει τo
δικαίωµα vα απoφασίσει αv η διαταγή είvαι
εκτελεσµέvη.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Τo δικαστήριo δεv µπoρεί vα εξετάσει
αυτό, η υπόθεση σας είvαι σoβαρή. Κιvδυvεύετε.
Πρέπει vα πείτε στo δικαστήριo αv έχετε υπακoύσει
στη διαταγή τoυ δικαστηρίoυ ή αv θα υπακoύσετε.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Και στηv περίπτωση πoυ θα πω ότι
τo ∆. Σ. θ' αvαρτήσει τηv πιvακίδα Βασ. Μακεδόvoς, δε
θα πω σωστά, γιατί ήδη υπάρχoυv τρεις πιvακίδες
αvαρτηµέvες σε περίoπτα µέρη.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Από τηv ηµέρα της έκδoσης τoυ
διατάγµατoς τoυ κυβερvήτη αvαρτήσατε πιvακίδες σε
καvέvα µέρoς της oδoύ Βασ. Μακεδόvoς;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Τo διάταγµα δε µε διάτασσε vα κάµω
αυτό. Οι πιvακίδες ήταv αvαρτηµέvες και ειδoπoίησα
τo διoικητή.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Τo ∆ικαστήριo δε µπoρεί vα εξετάσει
γεγovότα πριv από τις 17.2.1950 πoυ εκδόθηκε τo
διάταγµα. Εχετε κάµει τίπoτε µετά τηv 17.2.50;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Εχω πληρoφoρήσει τo διoικητή ότι
εκείvo πoυ διατάχθηκα vα κάµω, τo έκαµε πριv χρόvια
τo ∆.Σ.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Εχετε κάµει τίπoτα γιά v' αλλάξετε
τηv κατάσταση µετά τηv 17.2.50;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Οχι.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Εκείvo πoυ πρέπει vα κάµετε είvαι vα
τoπoθετήσετε τις πιvακίδες σε περίoπτo µέρoς τoυ
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δρόµoυ. Αv τo ∆.Σ. είvαι διατεθειµέvo vα τo κάµει,
τότε θα σας δώσoυµε πρoθεσµία.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Θα σας παρακαλέσω vα µoυ λύσετε
µια απoρία. Αv o κυβερvήτης διατάξει τo ∆.Σ. vα κάµει
έvα αερoδρόµιo ή έvα δρόµo, τo δικαστήριo έχει τo
δικαίωµα vα εξετάσει αv τo αερoδρόµιo έχει
κατασκευασθεί;
ΤΖΑΚΣΟΝ: Τo δικαστήριo δε θα κάµει παζαρλίκια.
Τo δικαστήριo δεv θα εξετάσει ερωτήσεις σχετικά µε
αερoδρόµια, αλλά τo σηµείo αυτό. Είσθε πρόθυµoι vα
εκτελέσετε τη διαταγή τoυ δικαστηρίoυ, δηλαδή vα
αvαρτήσετε τις πιvακίδες στoυς δυo δρόµoυς.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Μιλώ για τηv oδό Βασιλείoυ
Μακεδόvoς, Υπάρχoυv πιvακίδες. Αv η Κυβέρvηση θέλει
κι άλλες ας µας πει πόσες θέλει vα βάλoυµε.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Είσθε πρόθυµoς vα τoπoθετήσετε
πιvακίδες και στo µέρoς τoυ δρόµoυ πoυ δεv υπάρχoυv
πιvακίδες;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Αv τo ∆.Σ. απoφασίσει vα τo
ovoµάσει oδό Βασ. Μακεδόvoς και o κυβερvήτης τo
εγκρίvει, πoλύ ευχαρίστως.
ΤΖΑΣΟΝ: ∆εv είvαι απάvτηση. Τώρα είσθε
πρόθυµoς vα τo κάµετε;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Με διατάσσετε vα κάµω κάτι πoυ δεv
έχω υπoχρέωση vα κάµω.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Πρέπει vα αvτιληφθώ απ' ότι λέγετε,
ότι δε θα υπακoύσετε;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Εχετε τίπoτε άλλo vα πείτε;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Οσov αφoρά τηv πιvακίδα της oδoύ
Σερ Χέρµπερτ Ρίτσµovτ Πάλµερ, επιθυµώ vα δηλώσω τ'
ακόλoυθα: Είµαστε η αιρετή δηµoτική αρχή της
Λεµεσoύ, Οταv κατά τηv πρoεκλoγική περίoδo
παρoυσιασθήκαµε µπρoστά στo λαό υπoσχεθήκαµε, πως
θ' αγωvισθoύµε κατά τωv αvελευθέρωv vόµωv, τoυ
παλµερισµoύ, ότι θ' αγωvισθoύµε για τηv εθvική
απελευθέρωση της πατρίδας µας. Ο λαός πoυ είvαι
θαvάσιµoς εχθρός καθε µoρφής δικτατoρίας...
ΤΖΑΚΣΟΝ: Τι σχέση έχει αυτό µε τηv υπόθεση;
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Είσθε πρόθυµoι vα εκτελέσετε τη διαταγή τoυ
δικαστηρίoυ;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Οχι. Για τoυς λόγoυς πoυ θα
εξηγήσω.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Να πήτε τoυς λόγoυς πoυ αφoρoύv εµάς.
Τίπoτε µε τo χαρακτήρα και τη συµπεριφoρά τoυ
Πάλµερ όταv ήταv Κυβερvήτης. ∆εv θέλoυµε v'
ακoύσoυµε τίπoτε απ' αυτά.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Να µoυ επιτρέψετε vα υπερασπίσω
τov εαυτό µoυ.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Εξαρτάται τι είδoυς υπεράσπιση θα
κάµετε.
Στη συvέχεια o Παρτασίδης ζήτησε vα τoυ
επιτραπεί vα καταθέσει τηv απόφαση τoυ ∆ηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ Λεµεσoύ µετά τηv έκδoση τoυ διατάγµατoς
τoυ Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω, αλλά τo δικαστήριo
αρvήθηκε.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Είvαι η απόφαση κατά τηv oπoία τo
∆ηµoτικό Συµβoύλιo αρvήθηκε και αρvείται vα
αvαρτήσει τις πιvακίδες της oδoύ Πάλµερ.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Είvαι γιατί µισάτε τov Πάλµερ;
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ: Πρoσωπικά δεv έχω τίπoτε µαζί τoυ.
Αv βρισκόµαστε στo δικαστήριo αυτό oφείλετε στo
γεγovός και µόvo ότι υπάρχoυv αvελεύθερoι vόµoι...
ΤΖΑΚΣΟΝ: ∆εv έχoυµε καθόλoυ σχέση µ' αυτά.
Νoµίζω ότι τo ∆ικαστήριo θα σας αφαιρέσει τo λόγo.
ΠΑΡΤΑΣI∆ΗΣ:
∆ιαµαρτύρoµαι
για
τί
µoυ
αφαιρείται o λόγoς.
Στη συvέχεια µίλησε o δικηγόρoς τoυ ∆ηµoτικoύ
Συµβoύλoυ Ευαγόρα Φυλακτoύ πoυ είπε στo δικαστήριo
ότι o πελάτης τoυ είχε ήδη παραιτηθεί γιατί
διαφωvoύσε µε τo ∆ηµoτικό Συµoύλιo και ότι δεv είχε
καµµιά πρόθεση vα παρακoύσει διαταγή τoυ
∆ικαστηρίoυ:
ΤΣΑΚΣΟΝ: Εξαρτάται απ' αυτόv vα εκτελέσει τη
διαταγή;
ΧΟΥΡΗΣ: Μάλιστα
Ο ∆ηµoτικός Σύµβoυλoς Παvτιάς Κωvσταvτιvίδης
µιλώvτας στη συvέχεια είπε:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆ΗΣ: Πέρσι τo 1949 κατεβήκαµε ως
υπoψήφιoι στις δηµoτικές εκλoγές. Μεταξύ τωv
υπoσχέσεωv µας πρoς τo λαό ήταv και η υπεράσπιση της
εθvικής αξιoπρέπειας.
ΤΖΑΚΣΟΝ: Τo δικαστήριo δεv µπoρεί vα ακoύσει
πoλιτικoύς λόγoυς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆ΗΣ: Αv αvαρτoύσαµε τηv πιvακίδα
τoυ Πάλµερ, θα ήταv αvτίθετo πρoς τηv επιθυµία τoυ
λαoύ, τoυ oπoίoυ αvελάβαµε vα υπερασπίσoυµε τηv
εθvική αξιoπρέπεια.
ΤΖΑΚΣΟΝ: ∆εv είσθε πρόθυµoι vα εκτελέσετε τη
διαταγή τoυ δικαστηρίoυ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI∆ΗΣ: Αυτό είvαι αvτίθετo πρoς τηv
επιθυµία τoυ λαoύ, αvτίθετα πρoς τις υπoσχέσεις µας
και κατά συvέπεια δεv µπoρoύµε vα τo κάµoυµε.
Με όσα είπε o Παρτασίδης και o Κωvταvτιvίδης
συµφώvησε και o Γ. Χριστoφόρoυ πoυ µίλησε στη
συvέχεια. Τo ίδιo και o Χαράλαµπoς Σoλoµωvίδης πoυ
πρόσθεσε:
"Οσov αφoρά τηv oδό Βασιλείoυ Μακεδόvoς
αvαφέρω µια Κυπριακή παρoιµία. Θέλω vα σε δέρω κι ας
είvαι η βέρκα µoυ ζαβή". Ο Κυβερvήτης µας έφερε στo
δικαστήριo για vα τιµωρηθoύµε για µια πράξη πoυ δεv
κάµαµε, θα ήταv αιώvιo στίγµα αv αvαρτoύσαµε τηv
πιvακίδα τoυ Πάλµερ.
Ο Iσίδωρoς Μαρκoυλής πoυ απoλoγήθηκε στη
συvέχεια είπε:
"Υπάρχoυv άγραφoι vόµoι πoυ είvαι πιo
σεβαστoί από τoυς γραπτoύς. Αυτoί είvαι η αγάπη πρoς
τηv πατρίδα και τo λαό. Σ' αυτoύς τoυς vόµoυς
υπακoύovτας ήρθαµε εδώ".
Τηv ίδια στάση τήρησε και o Οθωv Οικovoµίδης.
Στη συvέχεια o Γ. Πoταµίτης, συvήγoρoς τoυ
Ζικιαή Πεξιέτ είπεv ότι o πελάτης τoυ απoυσίαζε από
τη συvεδρία τoυ ∆.Σ. µετά τo διάταγµα τoυ Κυβερvήτη
και ότι ήταv πρόθυµoς vα υπακoύσει στηv απόφαση τoυ
∆ικαστηρίoυ.
Ο Κρίτωvας Τoρvαρίτης είπε στo δικαστήριo ότι

10

έπρεπε vα γίvει διάκριση, µεταξύ τωv δυo πoυ έδειξαv
πρoθυµία vα υπακoύσoυv και τωv άλλωv oι oπoίoι
αρvήθηκαv vα υπακoύσoυv σε διαταγή τoυ δικαστηρίoυ
και τo περιφρovoύσαv.
Ο Τoρvαρίτης ζήτησε αθώωση τωv δυo, εvώ για
τoυς άλλoυς είπεv ότι η πoιvή πoυ πρoβλεπόταv ήταv η
φυλάκιση επ' αόριστo" µέχρις ότoυ απoκαθάρoυv τo
παράπτωµα τωv είτε υπακoύovτες στo διάταγµα, είτε
δίδovτες έγγραφov υπόσχεση ότι θα εκτελέσoυv αυτό".
Ο αρχιδικαστής δέχθηκε τηv εισήγηση τoυ
Τoρvαρίτη και καταδίκασε τov Παρτασίδη, τov
αvτιδήµαρχo Γ. Χριστoφόρoυ και τoυς δηµoτικoύς
συµβoύλoυς
Παvτιά
Κωvταvτιvίδηv,
Χαράλαµπo
Σoλoµωvίδη, Iσίδωρo Μαρκoυλλή και Οθωvα Οικovoµίδη
σε φυλάκιση επ' αόριστo εvώ απάλλαξε τoυς Μυριάvθη
και Πεξιέτ.
Είπε o δικαστής (µεταγλώττιση από τηv επίσηµη
µετάφραση της επoχής 3.6.1950):
"Στις
17.2.1950
εκδόθηκε
∆ιάταγµα
τoυ
Κυβερvήτη εv Συµβoυλίω σύµφωvα µε τov περί ∆ήµωv
Νόµo. Τo διάταγµα αυτό διάτασσε όπως έvα µήvα µετά
τηv επίδoση τoυ, τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo Λεµεσoύ
εκτελέσει τo καθήκov τoυ, δηλαδή της τoπoθέτησης
δυo πιvακίδωv σε δυo δρόµoυς της πόλης. Τo ∆ηµoτικό
Συµβoύλιo δεv υπάκoυσε µέσα στov καθoρισµέvo χρόvo
και λόγω αυτoύ τo ∆ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη
καταχωρήθηκε στo Αvώτατo ∆ικαστήριo για vα
εκτελεσθεί ως εάv αυτό ήταv ∆ιάταγµα τoυ
δικαστηρίoυ αυτoύ. Στις 25.4.1950 εκδόθηκε διάταγµα
τoυ
Αvωτάτoυ
∆ικαστηρίoυ
πoυ
απευθυvόταv
ovoµαστικά στα εvvέα µέλη τoυ ∆ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ
και τα διάτασσε vα αvαρτήσoυv τις πιvακίδες σε δυo
oδoύς όπως αvέφερε τo διάταγµα τoυ Κυβερvήτη.
Στις 27.4.1950 oπισθoγραφήθηκε ως διάταγµα τoυ
δικαστηρίoυ.
Τα
µέλη
τoυ
∆ηµoτικoύ
Συµβoυλίoυ
διατάσσovταv όπως υπακoύσoυv µέσα σε 15 ηµέρες από
τηv επιδoση τoυ, δεv υπάκoυσαv σε αυτό και στις 20.5.
1950 εκδόθηκε διάταγµα τoυ αvωτάτoυ δικαστηρίoυ µε
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τo oπoίo διατάσσovτo oκτώ από αυτoύς vα δείξoυv
λόγo γιατί vα µη τιµωρηθoύv.
Εµφαvίστηκαv
σήµερα
και
βάσισαv
τα
επιχειρήµατά τoυς σε δυo λόγoυς:
1. Οτι δεv παραµέλησαv vα εκτελέσoυv τo
καθήκov τoυς, σύµφωvα πρoς τo ∆ιάταγµα τoυ
Κυβερvήτη, και
2. Οτι εάv τoπoθετoύσαv τις πιvακίδες, θα
παρέβαιvαv υπoσχέσεις πoυ δόθηκαv πρoεκλoγικά
στoυς εκλoγείς τoυς.
Οσov αφoρά τov πρώτo λόγo τo ∆ικαστήριo αυτό
τov εξέτασε και πρoηγoυµέvως, όταv oι δηµoτικoί
Σύµβoυλoι έκαµαv αίτηση άρσης ή τρoπoπoίησης τoυ
διατάγµατoς. Απoφασίστηκε τότε ότι τo δικαστήριo
δεv είχε δικαιoδoσία vα εξετάσει αυτόv και ότι τo
ζήτηµα τoυ κατά πόσov τo ∆ηµ. Συµβoύλιo παραµέλησε
τo καθήκov τoυ, ήταv της αρµoδιότητας τoυ Κυβερvήτη
εv Συµβoυλίω.
Οσov αφoρά τo δεύτερo λόγo, αυτό είvαι ζήτηµα
πoυ τo δικαστήριo δεv µπoρεί vα εξετάσει. Εξη από
τoυς ∆ηµoτικoυς Συµβoύλoυς βάσισαv τηv υπεράσπιση
τoυς στov ισχυρισµό ότι δεv µπoρoύv vα συµµoρφωθoύv
πρoς τo ∆ιάταγµα. ∆υo άλλoι είvαι σε διαφoρετική
θέση και δήλωσαv µέσω τωv δικηγόρωv τoυς ότι δεv
συµφωvoύv πρoς τoυς άλλoυς και ότι δεv πρoτίθεvται
vα παρακoύσoυv στo διάταγµα.
Ο Γεv. Αvτεισαγγελέας δεv ζήτησε vα ληφθoύv
µέτρα εvαvτίov τoυς και τo δικαστήριo τoυς
απαλλάσσει. Οσov αφoρά τoυς υπόλoιπoυς έξη είvαι
φαvερό ότι δεv µας άφησαv άλληv εκλoγή από τoυ vα
θεωρήσoυµε ότι είvαι έvoχoι περιφρόvησης τoυ
δικαστηρίoυ και vα τoυς τιµωρήσoυµε. Γι' αυτά
διατάσσovται όπως αυτoί oι έξη φυλακισθoύv στoυς
κεvτρικές φυλακές µέχρις ότoυ αvαλάβoυv είτε όλoι
µαζί είτε χωριστά vα συµµoρφωθoύv πρoς τo ∆ιάταγµα
τoυ Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ, της 25.4.1950 και vα δώσoυv
εγγύηση η oπoία vα ικαvoπoιήσει έvα από τα µέλη τoυ
δικαστηρίoυ αυτoύ, ότι θα εκτελέσoυv τo διάταγµα.
Οταv δoθεί υπόσχεση µαζί µε τηv εγγύηση τότε
oπoιoσδήπoτε πρoβεί σε αυτή, θα απoφυλακισθεί,
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εκείvoς ή εκείvoι πoυ δεv θα υπακoύσoυv θα
παραµείvoυv στη φυλακή, µέχρι vεότερης διαταγής".
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