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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΟΙ "ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ" ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1950 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΡIΞΑΣ 

Τ ο έτος 1950 η aποικιοκρατική κυβέρ
νηση των Άγγλων, προκήρυξε δημοτικές 
εκλογές. Τ ο "aξιοσημείωτο" των εκλογών 
aυτών για το Δήμο Κυθρέaς, ήταν η διά
σπαση της δεξιάς (ΠΕΚ), που είχε σαν 
aποτέλεσμα την ανάδειξη δημάρχου και 
δημοτικού συμβουλίου, aπό το χώρο της 
aριστερός (ΠΕΟ). 

Στις εκλογές εκείνες, η ΠΕΚ διασπά
σθηκε και υποδείχτηκαν δύο υποψήφιοι 
δήμαρχοι, ο Αντώνης Λεμονοφίδης, τότε 
γραμματέας του Συνεργατικού Ταμιευτη
ρίου Κυθρέας και ο Στυλιανός Αθανασιά
δης, τότε συνταξιούχος Επιθεωρητής 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως. Προκειμέ
νου όμως να διατηρηθεί η ενότητα της 
δεξιός, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ειση
γήθηκε - τότε- να υποδειχτεί από την 
Π.Ε.Κ. ως δήμαρχος ο Αντώνης Λεμονο
φ!δης και ως δημοτικοί σύμβουλοι, οι υπο
ψήφιοι του Στυλιανού Αθανασιάδη. Εν τω 
μεταξύ, μετά την πρόταση αυτή του 
Αρχιεπισκόπου, ο Αθανασιάδης απέσυρε 
την υποψηφιότητά του. Εμφανίστηκε 
όμως ταυτόχρονα, η ορφανή, υποψηφιό
τητα του Χρήστου Χρηστiδη, στο χώρο, 
πόλι, της δεξιός. Κλήθηκαν τότε οι υπο
ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Λεμονο
φ!δη - Σάββας Στυλιανού, Μιχαήλ 
Μακρής, Ανδρέας Τσικκάς, Παντελής 
Φραγκούδης, Μιχαήλ Κορέλλης και Κλε
άνθης Κολιός - και έκαναν συνεδρίαση 
στο σπίτι του Γιόγκου Καπόμη, οπότε 
τους υποδείχθηκε να ψηφίσουν ως 
δήμαρχο το Χρήστο Χρηστ!δη, για να 
ψηφιστούν και αυτοί ως δημοτικοί σύμβου
λοι, από την ομάδα Καπόμη. Οι υποψή
φιοι δημοτικοί σόμβουλοι του Λεμονοφίδη, 
κατάλαβαν ότι το σχέδιο αυτό απέβλεπε 
στην "εξόντωση" του Λεμονοφ!δη και απά
ντησαν ότι δεν το αποδέχονται, γιατί 
ένας καλός στρατιώτης, πολεμά και σκο
τώνεται με τον αρχηγό του. Έτσι ο Χρή
στος Χρηστιδης απέσυρε την "ορφανή" 
υποψηφιότητά του. 

Όλες οι nιο πάνω μεθοδεόσεις έφτασαν 
στα αυτιά του Λεμονοφίδη και κάλεσε 
τους συμβοόλους του και υπέγραψαν 
"πρωτόκολλο τιμής", με το ο ποιο δεομεύ
οντοv να "ftαροιτηθοά'Υ aμ8οως, αν Μίρδι
ζαν'QQ't'οt cmς movsς - iχαν~ ο εφχη
γός:rοιις;ν 

Mέσcl'oe cwτό το ΚΝμσ, tyWO.ν όι δημοτι
κές ικ~οyές τοu 1~ Ο'την ι<ωμόnολη 
της Κυθρέας και με διαΟ'Πασμένη τη δsξιά 
(Π.Ε.Κ), όπως ήταν φυσικό και αγαπ•u· 
κτα, ε~έχιrtΚΙ ~ δ}\μ.Qρχος α urtοψή
φιος 1'\1ς rtΕΟ(αριστe~). γιmρeκ;·r~
γιος ~ακοο και ως:"δrνιοτικοt Ούμ!'οuλοι 
οι ιrrιοψ!')φιοι του' σwδυασμού ταυ. Τα 
αnοτιλt~ των. sι<λοyών. ήταν: Αντdf. 
νης Λεμονοφ!δης ψtιφοι 317 και Γεώργιος 
KIJf)ιaκoiι ··:ψι;ιρcι 418.: Πρέπει ·'Ιδώ, να 
σημιι:1ώαουμε• ότΓτΌν ,υπΟψήφιο Ίης φι. 
στιρόc;, ψήφιιοαν και πολλοt ·οπαδοί της 
δε;ξιά<:,"nιιυ &ιφώνηααν με την ·ιmοψη-
φιότηw τσυ Avr~ ΑΒμσνοφι&'Ι. . 

κutνοντας το · αύvrομο ΦΠό · οημειωμό 
μας, ια ι')ταν παράλειψη, νοι.ιtςουμε, να 
μην σνcφιρeοw κάttοια ~ που 
έβρvαv. ~,cmό tcάJtOtouς λόγους • 
όη~ rον παρuότω .. ,που f»(φωνaeαav οι 
υποψήφιοι - στην πsριnτωαι') μας ιδώ, οι 
υπο~ιοι της δεξιάς - οι οποίοι, tατω και 
διαοιι:οαμtνοι, tδωαcν την μιιχη., ία1ω και 
αν ;6nιαον ..-χ6ιιaνοι: "Σήμιρα. tνας 
αyci»Jq~:~~. ~~m'ιιης;$εξό:ν's· 
ται αιιtιμsαά μ(tς, n~ θα υπφνικήσsι, 
ώατι να κuριαρχήαeι στα του Αημοτικοό 
Σψβaυλlοιs Κuβρ4ας, το ~nOto . ω<; ένα 
κ nερψtνeι νtο ημονιίρη, νtο 
α . • ΑκQ\»αμι tις υnοaχέοsις της 
αρι<rrερός και δsv συμφωνούμε. Θtλουμε 
εκΑογήν ονταξiαν τοu mπρωμeνοu του 
χωριοΟ ~ καt t\χι ι.κλ.ογήν "Λοuροuτζιό
τικη". Ψηφιατs λοιπόν, τον !θνικοαγρο
τικό αuνδuααμόν και δώατι& μαiιρο
κατάμαυρο στην αριστερά". 
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