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Οι Δημοτικές Εκλογες στην Κuθρέα το έτος 1929 

Στις 27 Μαρτίου 1929, ημέρα Τε
τc'Jρτη, διεξήχθησαν οι Δημοτικές εκλο" 

γές Κυθρέας. Για πρώτη φορά από τη 

σύσταση του Δημαρχείου ( 1915), δόθηκε 
η ευκαιρία στους κατοίκους, να αναδεί

ξουν με ψηφοφορία το Δημοτικό τους 

Συμβούλιο και μάλιστα, από δύο εξ ίσου 

ισχυρούς συνδυασμούς. Κατά ης εκ/ω

γές εκείνες, το αξίωμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, διεκδίκησαν όηως προανα

φέραμε δύο συνδυασμοί Ο μεν ένας, με 

εηικεφαλτ']ς τον τότε δήμαρχο, Κυριάκο 

Λεμονοφίδη, ο δε άλλος, υπό τον ΧριΊ" 

στο Καπάμη. Ο κατάλογος των δημοτι

κών συμβοίJλωv, τόσο του ενός, όσο και 

του άλλου συνδυασμού, καταρτίστηκε 

από δεκαεφτά ευυπόληπτα πρόσωπα 

της κοινότητας, μεταξύ των οποίων ιωι 

δύο γιατροί, σαν αντιπρόεδροι των δ:;ο 

υποψηφίων δημάρχων. 

Η ψηφοφορίο έγινε στον αστυνομι

κό σταθμό Κυθρέας. Η τιλατείο του Σα

ραγιού, ήταν uτολισμένη από ελιό. rωι 

μερσίνι. τα σύμβολα των υποψηφίων 

συνδυασμών. Η ελιά. ήταν το σύμβολο 

του συνδυασμού του 1·\υριάκου /\εμοvο

φίδη και το μερσί νι, το σύμβολο του συν

δυασμού του Χρήστου Καπάμη. 

Όμως, παρ' όλη την οξι)τητα των 

αντιθέσεων, που ήταν αναyκαf.ο συστατι

κό των δημοΊLκών εκλογών, αυτές διιξr)

χθησαν με ευπρtΓΙεια και μοναδικτ"] ιcΊξη. 

Λπc'J τους 17 υποψηφίους, επέτυχαν 

ιωτά σειρά πλειοψηφίας οι ακόλουθοι 8, 
από τους οποίους οι 6 αντ")καν στο συν
δυασμό του Χρήστου Καπάμη και οι 2 

ΚώσταςΖ. Γιανν6ς 

στο συνδυασμό του Κυριά!<ου Λεμονοφί-

δη: Ευέλθων Ιακωβίδης (yιατρ6ς), Χρή

στος Καττάμης, Κυριάκος Καλογήρου, 

Πετοάκnς Χ· Λούκα, Μιχαήλ Μωφτ'Ί, Κυ

ριάκος Λεμοvοφίδης, Αντc.ίJνιος Ακαθιώ

της, Κιί)στας Κυριακίδης (γιατρός). 

Κατά την νύχτα της επόμενης ημέ

ρας, ο επιτυχών συνδυασμός, πανηγύρι

σε στο αναγνωστήριο «Κυθρέα", τη νίκη 

του. Ο πρόεδρος του νέου δημοτικού 

Συμβουλίου Χρήστος Καττάμης και ο 

αντιπρόεδρος Ευέλθων Ιακωβίδης, ευχα

ρίστησαν με ωραία λόγια τους ψηφοφό

ρους τουc ι<:αι συνέστησαν σ' αυτούς, 

όπως δείξουν μετριοπάθεια και σεβασμό 

προς τους aποτυχόντες αντιηcιλοuς 

ΤΟυC.:. 

1 ο νέο i'>ημοτικc'J προ-

ο δό.σ!,;αλος το~J Δημοηκοι·Jς 

)~χολ.εi.ου Αvδρονlκου Κυθρt:αc;, 

Πασικράτης. 

Την ηροσφι.ί.Jνηση αυττι, για χάρη 

της ιστορίας, παραθέτοιψι; ο.ιποιΊσια, 

όττως δημοσιεύθηκε τότε στην αpημερί 

δα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λευκωσίας, ημc:ρο

μηνίας 30 Μαρτίου 192θ (aριθμ. φυλ. 

1514), σε σχετική ανταπόκρισή ιης από 
την Κυθρέα. 

«ΑyοπηΊέ Χριστάκη} Αyαrτητοί δη

μοτικοi Σίψβουλοι. Ο λαός της Κυθρέας 

δια της λευκής φήφου του, σας ανέδειξεv 

ως δημοτικούc: άρχοντας, δια την νέον 

τριετή περίοδον. 
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Η αγάπη ιωι η εμπιστοσύνη του 

λαού εστεφάνωσεν υμάς, κατά την ευγε

νή πάλην είς την οποίαν κατήλθετε, 

προς την αντi.θετοv παράταξιv. Είμαι 

ξένος, είδον δε ττολλάς δημοτικός εκλο

γάς, παρηκολούθησα τος προεκλογικός 

ενεργείας τόσον υμών, όσον και των 

αντιθέτων και οφείλω να ομολογrΊσω, ότι 

εκατέρωθεν ο αγών διεξήχθη με την 

προσήκουσαν εuπρέπεων και σεβασμόν 

προς τους aντιπάλους, πράγμα το 

οποίον είναι αρκετά τιμητικό, δια τους 

αρχηγι''~'~, r:<:c';'Γ\τέοων των μερίδων. 

Η π<Ίλη την οποίαν διεξτΊγαγον η 

ελιά και η μυρσίνη, τα δύο αυτά σύμβολα 

των αναΙ_μόκτωv αγώνων του σταδίου, 

υπήρξεv ωραία, όσον το γλυκύ χρώμα 

τι')<; πρώτης και η λεπτή μυρωδιά της 

δευτέρας. 

Η τιμή και η χαρά της νίκης των 

ηροοδευτιι<ών, ανήκε εξ ολοκλήρου εις 

τον λαόν της Κυθρέας, εις σας δε και τα 

σrελέχη rης άλλης παρατάξεως ο έπαι

νος, ότι εf<ρΟη]σατε υψηλά την σημα

σίαv της εt<λογής. 

Δια του σεβασμού, τον οποίον εδεί

ξατε προς τους ανταγωνιστάς και δια 

του τρόπου μεθ' ού ανεσκευάσατε τος 

αντιλήψεις αυτών και τος εναντίον σας 

αιτιάσεις των, κατεδείξατε εις αυτούς 

και τον λαόν ότι τα ελατήρια, τα οποία 

σας ώθουν να κατέλθητε εις την εκλογι

κτ']ν πάλην, κάθε άλλο παρά ταπεινά 

rισαv. Εδείξαη: ότι ταύτα είναι πόθος 

αγνός, είναι ζήλος ενθουσιώδης, όπως 

εξυπηρετήσετε τον λαόν, όπως προ

σφέρετε τα φ<.iηα εις τον οργασμόν της 

καρδίας σας, προς εξυπηρέτψJίV των 

rτολλοπλ ,;1" nvnyκr!Jv της ωραίας Κυθρέ-
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ας. 

1\Λη σας απατά όμως η νίκη. Ζυγίσα

τε καλά την σημασίαν των τρυφερών θtu

πειών της, επί του μετcί)που σας. Τα 

αξιώματα, κύριοι, δημιουργούν και ανα

λόγους υποχρεώσεις. Εφορτώθητε δια 

της λdίκής θελτ'jσεως καθήκοντα βαρέα, 

των οποίων την πίεσιν θα αιοθανθήτε επί 

των ιίJμων σας, μόλις παρέλθη ο ενθου

σιασμός. Ο λαός, ο οποίος σας εξέλεξε 

και ο οποίος τώρα πανηγυρίζει την νίκην 

του, έχει αξίωσιν από σας, όπως φανήτε 

αντάξιοι των προσδοκιών του, αντά.ξιοι 

των συμβόλων του. 

Η Κυθρέα, ως καλή αλλά και αυστη

ρά μάνα, έρχεται σήμερα και σας σφίγγει 

στην γλυκιά της αγκάλη και σας λέγει· 

Κυττάξετε τους δρόμους μου εις ποίαν 

κατάστασιν είναι! Αυτοί δεν περιποιούν 

τιμήν εις εμέ, μηδέ σε σας. 

Ιδέτε το νερό μου! Είμαι η πιο ευ

vοηθείσα από τον Θεόν κόρη της Κίl

πρου, γιατί έχω το μοναδικό χάρισμα να 

δροσίζωμαι από μια αστείρευττ'] τιηγή, 

που στόληκε σε μένα, από μακρινές 

χώρες, πηγή εις την οποίαν χρεωστώ 

την παλιά μου δόξα. 

Από την πηγή αυτή, από το γάλα το 

δικό μου, βύζαξαν στους παλιούς και

ρούς, όχι μόνον τα δικά μου παιδιά, αλλά 

κι εκείνα της ένδοξης Σαλαμίνας. 

Και όμως σήμερον, το νερό μου 

μόλις βγή από τα σπλάχνα μου λερώνε

ται και βαθμηδόν μετατρέπεται εις βούρ

κον, ο οποίος δηλητηριάζει τα παιδιά 

μου. Παιδιά, θέλω φωτισμό συγχρονι

σμένο, θέλω σχολεία υγιεινά, θέλω προ

στασίαν της υγείας των παιδιών μου 




