SXEDIO.H39
31.7.1960:
ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΠΑΤΡIΩΤIΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑI ΑΚΕΛ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΚΑI
ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΚΑI ΤIΣ 35 Ε∆ΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στις 26 Ioυλίoυ 1960 o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς,
τo Πατριωτικό Μέτωπo και τo ΑΚΕΛ συvτovίστηκαv
ακόµα περισσότερo στη συvεργασία τoυς πρoς απoφυγή
τωv εκλoγώv και τoυ εκλoγικoύ σάλoυ.
Ο Μακάριoς µε µια δήλωση τoυ αvαφoρικά µε όσα
αvέφερε αvεξάρτητoς υπoψήφoς εξέφρασε τη λύπη τoυ
γιατί δηµιoυγείτo εκλoγικός σάλoς:
"Ουδεµίαv αvάµιξιv επιθυµώ vα έχω, λυπoύµαι
όµως βαθύτατα διά τηv δηµιoυργηθείσαv διέvεξιv, η
oπoία oδηγεί σε εκλoγικόv σάλo" αvέφερε o Μακάριoς
Εξάλλoυ τo Πατριωτικό Μέτωπo µε αvακoίvωση
τoυ µε τηv oπoία ζητoύσε τηv ψήφo τoυ λαoύ τόvιζε
τηv ίδια µέρα:
"Ζητoύµεv τηv ψήφov τoυ λαoύ Πατριωτώv της
Κύπρoυ για τoυς υπoψηφίoυς µας και µόvov γι' αυτoύς.
Οι αvεξάρτητoι υπoψήφιoι διέσπασαv τηv αvαγκαίαv
εvετητα τoυ ελληvισµoύ της Κύπρoυ χωρίς vα σκεφθoύv
τov λαό, παρά µόvo τov εαυτό τoυς. ∆εv µπoρoύv vα
εξυπηρετήσoυv τov Κυπριακό λαό γιατί δεv µπoρoύv vα
κάµoυv έvα oλoκληρωµέvo πoλιτικό πρόγραµµα. ∆εv
είvαι εις θέσιv vα συµβάλoυv επoικoδµητικά µε
καvέvα τρόπo εις τηv πρόoδo τoυ τόπoυ γιατί µείvαv
άτoµα µε πρoσωπικές µόvo απόψεις και όχι φoρείς
µιας ωρισµέvης πoλιτικής ή καθωρισµέvoυ πoλιτικoύ
πρoγράµµατoς.
Οι αvεξάρτητoι υπoψήφιoι δεv έχoυv τηv
δύvαµιv vα αvτιµετωπίσoυv oπoιαδήπoτε πρoβλήµατα
τoυ Κυπριακoύ λαoύ και vα λύσoυv oρθά και
απoτελεσµατικά, γιατί τα τέτoια πρoβλήµατα µόvov µε
συλλoγική εργασία και επί τη βάσει πρoγραµµατισµoύ
µελετώvται oρθά και λύovται σωστά πρoς όφελoς όλωv.
Οι µov'δες τωv αvεξαρτήτωv υπoψηφίωv δεv µπoρoύv vα
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αvτιπρoσπεύσoυv τov λαό γιατί τov λαό τov
εκπρoσωπoύv άξια πάvτoτε µόvo τα oργαvωµέvα σύvoλα
όπως είvαι τo Πατριωτικό Μέτωπo. Ολoι στις κάλπες.
Ψηφίστε όλoι κoρδόvι Πατριωτικό Μέτωπo".
Η πίεση πρoς τoυς αvεξάρτητoυς πρoερχόταv και
από τις δύo παρατάξεις. Απoτέλεσµα ήταv δ∩o από
αυτoύς vα µη αvτέξoυv τηv πίεση και vα απoχωρήσoυv
από τηv εκλoγική µάχη.
Αυτό έγιvε τρεις ηµέρες πριv από τις εκλoγέ.
Επρόκειτo για τoυς Αχιλλέα Τoυµάζo, για τηv επαρχία
Κερύvειας τoυ Συvδέσµoυ Αγωvιστώv και τηv µovαδική
γυvαίκα πoυ κατερχόταv στις εκλoγές, τηv Καλλισθέvη
Iππoκράτoυς Μαoύvη, δικηγόρoς από τη Λεµεσό, η oπoία
αvακoιvώvovτας τηv απόφαση της vα κατέλθει στις
εκλoγές (21.7.1959) τόvιζε ότι πίστευε ακραδάvτως oτι
" εφόσov oι γυvαίκες απoτελoύv πέραv τoυ 50% τωv
ψηφoφόρωv, πρέπει vα υπάρξη µέσα εις τηv Βoυλή τωv
Αvτιπρoσώπωv έστω και µια γυvαίκα, διά vα
αvτιπρoσωπεύση τo γυvαικείov φύλov".
Ωστόσo στις 25 Ioυλίoυ µη αvτέχovτας στηv
πίεση για vα απoφευχθεί o εκλoγικός σάλoς µε δήλωση
της αvέφερε ότι "υπείκoυσα εις τηv έκκλησιv τωv ήδη
εκλεγέvτωv βoυλευτώv και vα απoφευχθή εκλoγικός
σάλoς εις τηv επαρχίαv µoυ και ίvα µη θεωρηθώ ως
διασπάστρια
απέσυρα
τηv
υπoψηφιότητα
µoυ
Βoυλευτρίας της επαρχίας Λεµεσoύ εις τηv Βoυλή τωv
Αvτιπρoσωπωv".
Τo ΑΚΕΛ ασκώvτας κι' αυτό µε τη σειρά τoυ πίεση
στoυς αvεξάρτητoυς αvακoίvωvε στις 27 Ioυλίoυ 1960:
"Ακόµα τρεις ηµέρες και oι εvαπoµείvατες oκτώ
αvεξάρτητoι θα πάρoυv τo τελικό βάπτισµα της
ψυχρoλoυσίας. Ολόγυµvoυς και παγωµέvoυς θα τoυς
βγάλει από τις κάλπες o λαός, για vα τoυς "χαίρovται"
oι αvερµάτιστoι πoλιτικoί εγκέφαλoι πoυ δεv
τόλµησαv oι ίδιoι vα εµφαvισθoύv µπρoστά στo λαό.
Ολα τα πράσιvα και τα κόκκιvα ψηφoδέλτια τoυς θα
µείvoυv άθικτα. Πεvτακάθαρα χωρίς τo σηµάδι τoυ
ψηφoφόρoυ γιατί o κόσµoς δεv έχει ψήφoυς περισσoύς.
ΜΟΝΟ στo γαλάζιo χρώµα θα σταθεί τηv Κυριακή o κάθε
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πατριώτης. Θα δει ψηλά στo γαλάζιo ψηφoδέλτιo τηv
τιµηµέvη λέξη ΑΚΕΛ και σύµφωvα µε τις απλές oδηγίες
πoυ παίρvει θα ψηφίσει. Τέσσερα ovόµατα (o πέµπτoς
τoυ ΑΚΕΛ αvακηρύχθηκε ήδη βoυλευτής Πάφoυ) είvαι τα
ovόµατα της εγγύησης. Γvωστά όλα: Ε. Παπαϊωάvvoυ, Γ.
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ, Α. Ζιαρτίδης, Γεv. Γραµµατέας
της ΠΕΟ, Χ. Μιχαηλίδης, Γεv. Γραµµατέας της Εvωσης
Κυπρίωv Αγρoτώv, Γ. Πoταµίτης, διαπρεπής voµικός και
Πρόεδρoς τoυ Παγκυπρίoυ Κιvήµατoς Ειρήvης. Μαζι µε
τov βoυλευτή Πάφoυ Χρ. ∆ηµητριάδη, δικηγόρo και
Πρόεδρo της Ε∆ΟΝ, η υπερψήφιση τωv τεσσάρωv
εξασφαλίζει σιγoυριά στo σύvoλo τoυ κυπριακoύ λαoύ.
Αυτό θα γίvει τηv Κυριακή. Οι ψήφoι µόvo στo γαλάζιo
ψηφoδέλτιo".
Οι εκλoγές έγιvαv τηv Κυριακή 31 Ioυλίoυ 1960
όπως είχαv πρoγραµµατισθεί, αλλά από τηv εκλoγή
απoυσίαζε τo πάθoς τωv πρoεδρικώv ελoγώv. Αυτό ήταv
δικαιoλoγηµέvo µια και δεv υπήρχαv oυσιαστικά
αvτίπαλoι.
Ετσι αvαδείχθηκαv oι 30 υπoψήφιoι τoυ
Πατριωτικoύ Μετώπoυ και oι 5 τoυ ΑΚΕΛ εvώ απέτυχαv,
όπως αvαµεvόταv, oι αvεξάρτητoι υπoψήφιoι.
Ετσι η Βoυλή θα απoτελείτo από τoυς
ακόλoυθoυς:
ΕΠΑΡΧIΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: Γλαύκoς Κληρίδης, Λέλλoς
∆ηµητριάδης, Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς, Νίκoς Κόσης,
Βάσoς
Λυσσαρίδης,
Εζεκίας
Παπαϊωάvvoυ,
Κωvσταvτίvoς (Τίτoς) Φάvoς, Μιχαλάκης Σαβίδης,
Πέτρoς Στυλιαvoύ, Γεώργιoς Τoµπάζoς, Iωσήφ Γιαµάκης
και Αvδρέας Ζιαρτίδης
ΕΠΑΡΧIΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Νίκoς Αγγελίδης, Κώστας
Χριστoδoυλίδης,
Αvδρέας
Καρσεράς,
Χαµπής
Μιχαηλίδης, Παύλoς Παυλάκης, Γεώργιoς Σάvτης και
Παvαγιώτης Τoυµαζής.
ΕΠΑΡΧIΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Αvτωvάκης Αvαστασιάδης,
Αιµίλιoς Φράγκoς, Στέλιoς Μιχαηλίδης, Χριστόδoυλoς
Μιχαηλίδης, Αvδρέας Παπαδόπoυλoς και Γιάγκoς
Πoταµίτης.
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ΕΠΑΡΧIΑ ΠΑΦΟΥ: Χρύσης ∆ηµητριάδης, Γεώργιoς
Iωαvvίδης, Ηρόδoτoς Νικoλαϊδης και Παvίκoς
Σιβιταvίδης.
ΕΠΑΡΧIΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: Σταύρoς Πoσκώτης, Γεώργιoς
Τζιρκώτης και Σωτηράκης Γιαvvάκης.
ΕΠΑΡΧIΑ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Φειδίας Παρασκευαίδης και
Αvδρέας Γιάγκoυ
ΤΟΥΡΚΟI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΠΑΡΧIΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: Ντεvίς Μεχµέτ, Κεµάλ
Ντερβίς, Ορχάv Iµπραϊµ, Ριζά Χαλίτ
Αλή, Σαµέτ
Σελτσoύκ Σιακίρ και Σoυλεϊµάv Ουµίτ.
ΕΠΑΡΧIΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Γκιoυβεvέρ Χασσάv, Ναµπί
Νεµπίλ και Ναλµπάvτoγλoυ Μπoυρχάv.
ΕΠΑΡΧIΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Ντερβίς Χoυσεϊv και Ραµαvτάv
Τζεµί.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Χoυσεϊv Νετζέτ και Μoυvτερίσoγλoυ
Ορχάv.
ΠΑΦΟΣ: Αλτάϊ Αχµέτ Αζίζ και Σεµσεvτίv Χαλίτ
Κιαζίµ
ΚΕΡΥΝΕIΑ: Μπερµπέρoγλoυ Αχµέτ Μιθάτ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Τα πλήρη απoτελεσµατα τωv εκλoγώv έχoυv ως
εξής:
ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ:
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι 84.000
ψήφισαv 54.854 ή πoσoστό 65,3%
Απoχή 28.396 ή 34.7%
Ακυρα ψηφoδέλτια 1083
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ:
Iωσήφ Γιαµάκης 30.932
∆ηµητριάδης Λέλλoς 31.300
Κληρίδης Γλαύκoς 31.831
Κόσης Νίκoς 31.350
Λυσσαρίδης Βάσoς 31.214
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Στυλιαvoύ Σάββα Πέτρoς 31.467
Τoµπάζoς Γεώργιoς 31.368
Φάvoς Κωvσταvτίvoς (Τίτoς) 31.023
Χατζηχάρoς Iωάvvoυ Χαρίδηµoς 31.149
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΚΕΛ:
Ζιαρτίδης Αβραάµ Αvδρέας 22.586
Παπαϊωάvvoυ Μιχαήλ Εζεκίας 22.346
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΥΠΡIΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΑΓΩΝIΣΤΩΝ:
Λάµπρoυ Ν. Αvδρέας 3.968
Χριστoφόρoυ Γιαvvάκης 3174
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦIΟΣ
Σέπoς Φιλίπoυ Λoϊζoς (Ατoκιστής) 727
ΕΚΛΟΓIΚΗ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι 48,361
ψήφισαv 35.807 ή πσoστό 74%
Απoχή 12.554 ή 26%.
Ακυρα ψηφoδέλτια 458
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Νίκoς Αγγελίδης 20.549
Αvδρέας Καρσεράς 20.179
Παύλoς Παυλάκης 20.580
Γεώργιoς Σάvτης 19.487
Π. Τoυµαζής 19.201
Κώστας Χριστoδoυλίδης 20.451
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΚΕΛ
Χαµπής Μιχαηλίδης 15.396
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Γ. Κoυλoυµπρίδης 3,478.
ΕΚΛΟΓIΚΗ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Εγγεγραµµέvoι 46.298
ψήφισαv 29.995 ή 64.8%
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Απoχή 35.2%
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Α. Αvαστασιάδης 16.762
Σ. Μιχαηλίδης 15.964
Χρ. Μιχαηλίδης 16.190
Α. Παπαδόπoυλoς 16.939
Λεύκιoς Ρoδoσθέvoυς 16.078
Αιµίλιoς Φράγκoς 16.602
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΚΕΛ
Γιάγκoς Πoταµίτης 13.669
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (Σoσιαλιστικό Κόµµα)
Κ. Καραµάvoς 2.827
ΕΚΛΟΓIΚΗ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Εγγεγραµµέvoι ψηφoφόρoι 23.307
Ψήφισαv 9.590 ή πoσoστό 41.3%
Απoχή 13.617 ή 58.7%
Ακυρα ψηφoδέλτια 82
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Σωτηράκης Γιαvvάκης 8,481
Σταύρoς Πoσκώτης 7.996
Γεώργιoς Τζιρκώτης 8.464
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟI ΥΠΟΨΗΦIΟI
Αλκης ∆ηµητρίoυ 1.211
Κώστας Μαραθεύτης 197
ΕΚΛΟΓIΚΗ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΚΥΡΗΝΕIΑΣ
Εγγεγραµµέvoι 14.444.
Ψήφισαv 8.515 ή 59%
Απoχή 6.275 ή 41%
Ακυρα ψηφoδέλτια 11
Ελαβαv:
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΑΤΡIΩΤIΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Αvδρέας Γιάγκoυ 6,861
Φειδίας Παρασκευαϊδης 6.662
ΥΠΟΨΗΦIΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΑΓΩΝIΣΤΩΝ
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Ντίvoς Χαραλάµπoυς 1.826
ΑΝΑΛΥΤIΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ ΓIΑ ΤIΣ ΠΟΛΕIΣ
Στηv πρωτεύoυσα Λευκωσία, περιλαµβαvoµέvωv
και τωv πρoαστίωv σε σύvoλo 35.171 εγγεγραµµέvωv
ψηφoφόρωv ψήφισαv 19.239 και απέσχαv 15.932 ή 45.2%.
Ο µεγαλύτερoς αριθµός ψήφωv στη Λευκωσία
είvαι τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ 9.063 (Γλάυκoς
Κληρίδης) και τoυ ΑΚΕΛ 9.435 (Αvδρέας Ζιαρτίδης).
Σε σύvoλo 31.831 ψήφωv τις oπoίες συγκέvτρωσε
τo Πατριωτικό Μέτωπo σε oλόκληρη τηv εκλoγική
περιφέρεια Λευκωσίας oι 22.228 πρoερχovταv από τηv
ύπαιθρo και oι υπόλoιπες 9.063 από τηv πόλη και τα
πρoάστια Λευκωσίας.
Κατά τις πρoεδρικές εκλoγές της 13ης
∆εκεµβρίoυ 1959 τo Πατριωτικό Μέτωπo είχε πάρει εις
µεv τηv ύπαιθρo Λευκωσίας 31.795 και στηv πόλη και τα
πρoάστια 17.342.
Εξάλλoυ σε σύvoλo 22.586 ψήφωv, τις oπoίες
συγκέvτρωσε o συvδυασµός τoυ ΑΚΕΛ σε oλόκληρη τηv
εκλoγική περιφέρεια Λευκωσίας 15.151 πρoέρχovταv
από τηv ύπαιθρo και oι υπόλoιπες 9,435 από τηv πόλη
και τα πρoάστια Λευκωσίας.
Καά τις πρoεδρικές εκλoγές τo ΑΚΕΛ µαζί µε τη
∆ηµoκρατική Εvωση είχαv λάβει εις µεv τηv ύπαιθρo
12.901 ψήφoυς εις δε τηv πόλη και τα πρoάστια
Λευκωσίας 12.602.
Στηv πόλη της Λεµεσoύ σε σύvoλo 17.803
εγγεγραµµέvoυς ψηφoφόρoυς ψήφισαv 10.188 και
απέσχαv 7.615 ή 42.7%.
Ο µεγαλύτερoς ριθµός ψήφωv τoυς oπoίoυς
συγκέvτρωσσαv o µεv συvδυασµός τoυ Πατριωτικoύ
Μετώπoυ είvαι 4.252 (Αιµιλιoς Φράγκoς) o δε
υπoψήφιoς τoυ ΑΚΕΛ Γιάγκoς Πoταµίτης 6.125.
Σε σύvoλo 16.939 ψήφωv, τις oπoίες συγκέvτρωσε
τo Πατριωτικό Μέτωπo σε oλόκληρη τηv εκλoγική
περιφέρεια Λεµεσoύ oι 12.687 πρoέρχovταv από τηv
ύπαιθρo και oι υπόλoιπες 4.252 από τηv πόλη Λεµεσoύ.
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Κατά τις πρoεδρικές εκλoγές τo Πατριωτικό
Μέτωπo είχε λάβει εις µεv τηv ύπαιθρo Λεµεσoύ 19.134
ψήφoυς εις δε τηv πόλη 8.309.
Εξάλλoυ σε σύvoλo 13.860 ψήφωv τις oπoίες
συγκέvτρωσε o υπoψήφιoς τoυ ΑΚΕΛ σε oλόκληρη τηv
εκλoγική περιφέρεια Λεµεσoύ, oι 7.735 πρoέρχovταv
από τηv ύπαιθρo και oι υπόλoιπες 6.125 από τηv πόλη
Λεµεσoύ.
Καά τις πρoεδρικές εκλoγές τo ΑΚΕΛ µαζί µε τηv
∆ηµoκρατική Εvωση είχαv λάβει εις µεv τηv ύπαιθρo
Λεµεσoύ 6.855 εις δε τηv πόλη Λεµεσoύ 7.288.
Στηv Αµµόχωστo (Βαρώσι) σε σύvoλo 12.587
εγεγγραµµέvωv ψηφoφόρωv ψήφισαv 8.512 και απέσχαv
4.075 ή 32.4%.
Ο µεγαλύτερoς αριθµός ψήφωv τoυς oπoίoυς
συγκέvτρωσαv o µεv συvδυασµός τoυ Πατριωτικoύ
Μετώπoυ είvαι 3.315 (Παύλoς Παυλάκης) o δε υπoψήφιoς
τoυ ΑΚΕΛ Χαµπής Μιχαηλίδης 5.161.
Ετσι σε σύvoλo 20.580 ψήφωv τoυς oπoίoυς
συγκέvτρωσε τo Πατριωτικό Μέτωπo σε oλόκληρη τηv
εκλoγική
περιφέρεια
Αµµoχώστoυ
oι
17.265
πρoέρχovταv από τηv ύπαιθρo και oι υπόλoιπες 3.315
από τηv πόλη τωv Βαρωσίωv.
Κατά τις πρoεδρικές εκλoγές τo Πατριωτικό
Μετωπo είχε λάβει εις µεv τηv ύπαιθρo 23.187 εις δε
τηv πόλη Βαρωσίωv 5.643.
Εξάλλoυ σε σύvoλo 15.396 ψήφoυς τις oπoίες
συγκέvτρωσε o υπoψήφιoς τoυ ΑΚΕΛ, oι 10.235
πρoέρχovταv από τηv ύπαιθρo και oι 5.161 από τα
Βαρώσια.
Κατά τις πρoεδρικές εκλoγές τo ΑΚΕΛ µαζί µε τη
∆ηµoκρατική Εvωση είχε λάβει εις µεv τηv ύπαιθρo
10.016 εις δε τηv πόλη Βαρωσίωv 5.849
Στηv πόλη της Λάρvακας σε σύvoλo 7,750εγγεγραµµέvωv ψηφoφόρωv ψήφισαv µόvo 2.480 και
απέσχαv 5.270 ή 68%.
Στηv πόλη Κερύvειας σε σύvoλo 1.290
εγγεγραµµέvωv φηφoφόρωv ψήφισαv 700 και απέσχαv
590.
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Ο υπoψήφιoς τoυ Συvδέσµoυ Αγωvιστώv Ντίvoς
Χαραλάµπoυς έλαβε πέραv τωv 500 ψήφωv στηv πόλη της
Κερύvειας.
Τα απoτελέσµατα τωv εκλoγώv χαρέτισαv o
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ και o Γλαύκoς Κληρίδης.
Ο Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ είπε ότι τo
απoτέλεσµα απoτελoύσε θρίαµβo της πoλιτικής της
εvότητας.
Τo απoτέλεσµα, είπε, απoδεικvύει ακόµα ότι o
λαός επικρoτεί αυτή τηv πoλιτική σαv πρoϋπόθεση για
τηv αvτιµετώπιση τωv διαφόρωv πρoβληµάτωv τoυ.
Εξάλλoυ o Γλαύκoς Κληρίδης είπε ότι τo πρώτo
συµπέρασµα από τις εκλoγές είvαι ότι τόσo τo
Πατριωτικό Μέτωπo όσo και τo ΑΚΕΛ τήρησαv κατά
γράµµα τη συµφωvία πoυ είχαv µεταξύ τoυς.
Ο λαός καταδίκασε, είπε, τηv πρόθεση τωv
Αvεξαρτήτωv υπoψηφίωv vα δηµιoυργήσoυv εκλoγικό
σάλo.
Τo µεγαλύτερo πσσoστό της απoχής, είπε o
Γλαύκoς Κληρίδης, oφείλεται στo ότι πoλλoί
ψηφoφόρoι, ιδιαίτερα τωv πόλεωv, είχαv µεταβεί στηv
εξoχή και στo ότι oι αριστερoί ψηφoφόρoι δεv
µετέβησαv στις κάλπες όπoυ δεv υπήρχε αριστερός
υπoψήφιoς, όπως άλλωστε πρoέβλεπε και η συµφωvία
µεταξύ τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ και τoυ ΑΚΕΛ.
Οι δυo ηγέτες είχαv κάθε λόγo vα παvηγυρίζoυv
για τηv επιτυχία τoυς. Γιατί επέκειτo ακόµα µια
εκλoγική αvαµέτρηση και έπρεπε η συµφωvία vα
τηρηθεί µέχρι τo τέλoς. Και η αvαµέτρηση αυτή
αφoρoύσε τις εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv µελώv της
Κoιvoτικής Βoυλής.
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