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SXEDIO.GB2 
 
 30.4.1953: ΟI ΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛI∆ΗΣ ΚΑI 
IΑΚΩΒΟΣ ΦΑI∆ΩΝΟΣ ΗΓΟΥΝΤΑI ΤΩΝ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤIΩΝ ΤΗΣ 
ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΚΑI ΤΗΣ ∆ΕΞIΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
 
 Στη Λάρvακα, τα πράγµατα κατά τηv περίoδo πριv 
από τις δηµoτικές εκλoγές τoυ Μαϊoυ τoυ 1953, δεv 
ήσαv τόσo ρόδιvα για τηv δεξιά. Πρoπύργιo της 
Αριστεράς η Λάρvακα πάvτα αvαδείκvυε δικό της 
δήµαρχo µε τη συvεργασία άλλωv παραγόvτωv της 
δεξιάς. Ο τελευταίoς δήµαρχoς Λύσoς Σαvταµάς είχε 
απoσκιρτήσει από τηv αριστερά και η εξεύρεση τoυ 
κατάλληλoυ υπoψηφίoυ ήταv και για τηv αριστερά 
κάπoιo πρόβληµα, αλλά και για τη δεξιά πoυ 
αγωvιζόταv vα θέσει τέρµα στηv κυριαρχία της 
Αριστεράς στηv πόλη τoυ Ζήvωvα. 
  Η ∆εξιά απευθύvθηκε πρoς τo Ζήvωvα ∆. Πιερίδη, 
αλλά αυτός απέρριψε τηv πρόταση µε ευγεvικό τρόπo 
(13. 3. 53): 
 "Εv πρώτoις oφείλω vα εκφράσω τας θερµάς µoυ 
ευχαριστίας πρoς τηv 40µελή επιτρoπή, ήτις oµoφώvως 
µoυ έκαµε τηv υψίστηv τιµήv vα µε υπoδείξη ως ηγέτηv 
τoυ εθvικόφρovoς συvδυασµoύ διά τας πρoσεχείς 
δηµoτικάς εκλoγάς Λάρvακoς. Λόγoι πoλλoί και 
διάφoρoι αvώτερoι της θελήσεως µoυ, µε αvαγκάζoυv 
vα µη απoδεχθώ τηv πρoσφερθείσαv τιµήv. Οµoλoγώ ότι 
µε εξαιρετικήv λύπηv, πράττω τoύτo, αλλά επί τoυ 
παρόvτoς είvαι απoλύτως αδύvατov vα αvαθεωρήσω τηv 
από πoλλoί ληφθείσαv απόφασιv µoυ, ως πoλλάκις 
εδήλωσα τoύτo εις στεvoύς µoυ φίλoυς ως επίσης 
εδήλωσα αµέσως και εις τηv επισκεφθείσαv µε 
αvτιπρoσωπείαv κατά τηv vύκτα της 5ης Μαρτίoυ. 
 Επιθυµώ vα πρoσθέσω ότι τo εvδιαφέρov µoυ και 
η συµβoλή µoυ διά τηv πρόoδov της αγαπητής µoυ 
πόλεως θα παραµείvoυv αµείωτα και δεv θα αρvηθώ τας 
υπηρεσίας µoυ διά τα συµφέρovτα ταύτης ιδιαιτέρως 
και διά τα γεvικώτερα συµφέρovτα της Νήσoυ µας 
µέχρι της εθvικής αυτής απoκαταστάσεως". 
  Πρoς όλoυς εκείvoυς oι oπoίoι εξεδήλωσαv τo 



 

 
 
 2 

αγvόv τωv εvδιαφέρov, τηv αγάπηv τωv και 
υπoστήριξιv τωv εκφράζω τας απείρoυς µoυ 
ευχαριστίας". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Πρώτα oφείλω vα εκφράσω τις θερµές µoυ 
ευχαριστίες πρoς τηv 40µελή επιτρoπή, η oπoία 
oµόφωvα µoυ έκαµε τηv ύφιστη τιµή vα µε υπoδείξει ως 
ηγέτη τoυ εθvικόφρovoς συvδυασµoύ για τις 
πρoσεχείς δηµoτικές εκλoγές Λάρvακας. Λόγoι πoλλoί 
και διάφoρoι αvώτερoι της θέλησης µoυ, µε 
αvαγκάζoυv vα µη απoδεχθώ τηv τιµή πoυ µoυ 
πρoσφέρθηκε. Οµoλoγώ ότι µε εξαιρετική λύπη, τo 
κάµvω αυτό, αλλά επί τoυ παρόvτoς είvαι απόλυτα 
αδύvατo vα αvαθεωρήσω τηv απόφαση πoυ πήρα εδώ και 
πoλύ καιρό, όπως δήλωσα πoλλές φoρές  τoύτo σε 
στεvoύς µoυ φίλoυς όπως επίσης εδήλωσα αµέσως και 
στηv αvτιπρoσωπεία πoυ µε επισκέφθηκε κατά τηv 
vύκτα της 5ης Μαρτίoυ. 
 Επιθυµώ vα πρoσθέσω ότι τo εvδιαφέρov µoυ και 
η συµβoλή µoυ για τηv πρόoδo της αγαπητής µoυ πόλης 
θα παραµείvoυv αµείωτα και δεv θα αρvηθώ τις 
υπηρεσίες µoυ για τα συµφέρovτα της ιδιαίτερα και 
για τα γεvικότερα συµφέρovτα της Νήσoυ µας µέχρι 
τηv εθvική της απoκατάσταση. 
  Πρoς όλoυς εκείvoυς oι oπoίoι εκδήλωσαv τo 
αγvό τoυς εvδιαφέρo, τηv αγάπη τoυς και υπoστήριξή 
τoυς εκφράζω τις άπειρες µoυ ευχαριστίες". 
 Υστερα από διεργασίες πoυ κράτησαv για 
αρκετές ηµέρες τελικά η ∆εξιά καθόρισε ως υπoψήφιo 
δήµαρχo της τov Iάκωβo Φαίδωvoς και αvτιδήµαρχo τo 
Μιχαλάκη Χαχoλιάδη µε υπoψηφίoυς συµβoύλoυς τoυς 
Αλκη ∆ηµητρίoυ, Κύπρo Οικovoµίδη, Αvτώvιo Γ. Λoϊζoυ, 
Ευάγγελo Μoύσκo και Κόκo Χειµωvίδη. 
  Ο συvδυασµός έφερε τηv ovoµασία "Λαϊκό Εθvικό 
Μέτωπo". 
  Αρχικά η Αριστερά επέλεξε ως υπoψήφιo 
δήµαρχo της ή τoυ "Συvδυασµoύ Εθvικής Εvότητας", 
όπως ovoµαζόταv o συvδυασµός πoυ υπoστήριζε, τo 
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γιατρό Μ. Χατζηµιχάλη, o oπoίoς, ωστόσo, απoσύρθηκε 
αργότερα. Τελικά σε σύσκεψη πoυ έγιvε στις 27 
Απριλίoυ απoφασίστηκε όπως τoυ συvδυασµoύ ηγηθεί o 
χειρoύργoς γιατρός Αvvίβας Φράvσις µε υπoψήφιo 
αvτιδήµαρχo τo φαρµακoπoιό Γεώργιo Ευαγγελίδη και 
δηµoτικoύς συµβoύλoυς τoυς Κώστα Σιακαλλή, 
δικηγόρo, Αvδρέα Παπαϊωάvvoυ, έµπoρo, Χρ. Στυλιαvoύ 
υφασµατoπώλη, Γ. Χριστoδoυλίδη και ∆ηµητράκη 
Φωτίoυ. 
 Η απόφαση για τoυς υπoψηφίoυς λήφθηκε σε 
σύσκεψη στo oίκηµα της Αριστεράς στη Λάρvακα και 
σύµφωvα µε τo "Νέo ∆ηµoκράτη" (29.4.53). 
 Σε αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε τovιζόταv ότι "o 
συvδυασµός περιλαµβάvει πρόσωπα γεvικής 
εκτιµήσεως εv τη πόλει µας και αvτιπρoσώπoυς όλωv 
τωv κoιvωvικώv στρωµάτωv τoυ λαoύ µας" και "είµεθα 
βέβαιoι ότι θα τύχη της πλέov εvθέρµoυ υπoδoχής και 
υπoστηρίξεως". 
 Αργότερα o υπoψήφιoς δήµαχoς άλλαξε για τρίτη 
φoρά. Ο Αvvίβας Φράvσις απoχώρησε και o συvδυασµός 
της Αριστεράς αvασχηµατίστηκε και πάλι τηv ηγεσία 
τoυ αvέλαβε o καθαρά κoµµατικός παράγovτας και 
στέλεχoς τoυ ΑΚΕΛ Γεώργιoς Χριστoδoυλίδης. 
  Ο Φράvσις απoσύρθηκε από τov συvδυασµό, αλλά 
υπέβαλε υπoψηφιότητα ως αvεξάρτητoς ελπίζovτας 
όπως δήλωσε ότι θα επιτύγχαvε τov καταρτισµό 
παγκoµµατικoύ συvδυασµoύ. 
 Σε δήλωση τoυ αvέφερε: 
 "Κύριoς λόγoς για τηv υπoβoλή της 
υπoψηφιότητός εκ µέρoυς µoυ (ως αvεξαρτήτoυ 
υπoψηίoυ) είvαι διότι πιστεύω ότι δεv εξέλιπε κάθε 
ελπίδα πρoς τηv επίτευξιv εvός πακγκoµµατικoύ 
συvδυασµoύ και πρoς αυτήv τηv κατεύθυvσιv θα 
καταβάλω και τηv υστάτηv πρoσπάθειαv". 
 Η απόφαση λήφθηκε στις 30 Απριλίoυ 1953  και τo 
ψηφoδέλτιo της Αριστεράς απoτελoύσαv τώρα oι Γ. 
Χριστoδoυλίδης, ∆. Φωτίoυ, Α. Παπαϊωάvvoυ, Λoϊζoς 
Iωάvvoυ, Α. Μιχαηλίδης, Π. Στυλιαvoύ και Α. Μιχαήλ. 
 Οι ελπίδες όµως τόσo τoυ Φράvσις όσo και της 
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Αριστεράς για παγκoµµατικό συvδυασµό δεv έµελλε vα 
πραγµατoπoιηθoύv και oι δυo παρατάξεις υπέβαλαv 
τις υπoψηφιότητες τoυς και ρίφθηκαv στov 
πρoεκλoγικό αγώvα. Αvεξάρτητoι εκτός από τov 
Φράvσις υπέβαλαv υπoψηφιότητα και oι Γεώργιoς 
Γαβριηλίδης και Αγις Μαραθεύτης. 
  
 
 
 
 
 
 


