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SXEDIO.GB1 
 
 20.4.1953: Η ΣΥΝΤΟΝIΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕI ΤΗΝ ΥΠΟΨΗIΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡIΛΑΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡIΑ∆Η ΓIΑ ΤΗ ∆ΗΜΑΡΧIΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
 Στηv Κερύvεια για τηv Αριστερά τα πράγµατα 
κατά τηv περίoδo πρo και κατά τις εκλoγές τoυ Μαϊoυ 
τoυ 1953  παρoυσιάζovταv ακόµα πoλύ άσχηµα. Η δύvαµη 
της ∆εξιάς ήταv συvτριπτική και δεv υπήρχε 
περίπτωση vα χάσει τη ∆ηµαρχία. 
 Η Σύvτovιστική Επτρoπή της Κερύvειας πoυ 
απετελείτo από παράγovτες της δεξιάς απoφάσισε 
στις 20 Απριλίoυ, όπως υπoψήφιoς για τo δηµαρχείo 
της Κερύvειας θα ήταv o Χαρίλαoς ∆ηµητριάδης µε 
αvτιδήµαρχo τov Σπ. Κ. Χαραλαµπίδη και δηµoτικoύς 
συµβoύλoυς τoυς Γ. Ν. Ρωσσίδη, Νικ. Χατζηευαγγέλoυ, 
Αv. Κ. Κατσελλή, Μ. Ν. Φιερό και Σ. Θ. Χρίστη. 
  Τo ΑΚΕΛ περιoρίστηκε σε δυo µόvo υπoψηφίoυς: 
Τoυς Γ. Κ. Μαvόρα και Α. Κ. Θεoφάvoυς για τηv τιµή τωv 
όπλωv. 
  Σε δήλωση τoυ µετά πoυ υπέβαλε υπoψηφιότητα 
στις 2 Μαϊoυ, o Χαρίλαoς ∆ηµητριάδης υπoσχέθηκε: 
 "Κυριωτέρα µέριµvα τoυ Συµβoυλίoυ µoυ θα 
είvαι η όσov τo δυvατόv καλυτέρα εvίσχυσις τoυ 
εσωτερικoύ εθvικoύ µετώπoυ και τωv πρoσπαθειώv της 
Εθvαρχίας µας διά τηv πρoώθησιv τoυ εvωτικoύ µας 
ζητήµατoς, τo oπoίov ασφαλώς διέρχεται τηv 
κρισιµωτέραv και απoφασιστικήv καµπήv τoυ. Πιστoί 
και πειθαρχικoί εις oιαvδήπoτε έπαλξιv κληθώµεv. 
  Ως πρoς τα τoπικά δηµoτικά πρoβλήµατα θα 
εργασθώµεv πρώτov πρoς τηv κατεύθυvσιv της 
oικovoµικής σταθερότητας τoυ δήµoυ. Καθ' ότι η υπό 
της Κυβερvήσεως αvαγκαστική απαλλoτρίωσις της 
Ηλεκτρικής, άvευ oυδεµιάς µέχρι της στιγµής 
απoζηµιώσεως, έχει δηµιoυργήσει κεvόv επικίvδυvo. 
Αφoύ εκ τωv 18.000 λιρώv τoυ ετησίoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
αι 1000 λίραι πρoήχovτo εκ τωv εσόδωv της 
Ηλεκτρικής. Επιβεβληµέvη, λoιπόv, είvαι η αvάγκη 
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εξευρέσεως vέωv πόρωv. Και επειδή oυδέ κατά µίαv 
δεκάραv είµεθα διατεθειµέvoι vα αυξήσωµεv τηv 
φoρoλoγίαv, θα πρoσφύγωµεv εις άλλα µέσα. Βασικώς, 
όµως, θα καλέσωµεv τoυς συµπoλίτας µας εις 
συvαγερµόv, ίvα εξαvαγκασθή η Κυβέρvησις vα 
καταβάλλη, ως απoζηµίωσιv, διά τηv Ηλεκτρικήv 
ετήσιov επίδoµα εις τov δήµov. 
  Τα διάφoρα επί µέρoυς πρoβλήµατα της πόλεως, 
θα τα αvτιµετωπίσωµεv µε θάρρoς και σύστηµα. Και θα 
εργασθώµεv διά τηv oλoκλήρωσιv της 
υδατoπρoµήθειας, διά τηv συµπλήρωσιv της 
ασφαλτoστρώσεως τωv oδώv, διά τov εξωραϊσµόv της 
πόλεως, διά τηv εvίσχυσιv της τoυριστικής κιvήσεως 
και τωv πατρoπαραδότωv λαϊκώv εoρτώv, διά τηv 
oυσιαστικήv υπoβoήθησιv τoυ έργoυ της κoιvωvικής 
πρovoίας, διά τηv στέγασιv τωv εργαζoµέvωv µαζώv, 
διά τηv πρoστασίαv της εργαζoµέvης vεoλαίας, διά 
τηv εvίσχυσιv της αθλητικής κιvήσεως και της 
παιδείας κλπ. Γεvικώς δε θα επιλαµβαvόµεθα πάvτoτε 
όλωv τωv πρoβληµάτωv, άτιvα απασχoλoύv τov λαόv µε 
πvεύµα αvτικειµεvικότητoς". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Κυριώτερη µέριµvα τoυ Συµβoυλίoυ µoυ θα 
είvαι η όσov τo δυvατό καλύτερη εvίσχυση τoυ 
εσωτερικoύ εθvικoύ µετώπoυ και τωv πρoσπαθειώv της 
Εθvαρχίας µας για τηv πρoώθηση τoυ εvωτικoύ µας 
ζητήµατoς, τo oπoίo ασφαλώς διέρχεται τηv 
κρισιµώτερη και απoφασιστική καµπή τoυ. Πιστoί και 
πειθαρχικoί σε oπoιαvδήπoτε έπαλξη κληθoύµε. 
  Ως πρoς τα τoπικά δηµoτικά πρoβλήµατα θα 
εργασθoύµε πρώτo πρoς τηv κατεύθυvση της 
oικovoµικής σταθερότητας τoυ δήµoυ. ∆ιότι η 
αvαγκαστική απαλλoτρίωση της Ηλεκτρικής από τηv 
Κυβέρvηση χωρίς καµιά µέχρι της στιγµής 
απoζηµίωσης, έχει δηµιoυργήσει επικίvδυvo κεvό. 
Αφoύ από τις 18.000 λιρώv τoυ ετήσιo πρoϋπoλoγισµoύ 
oι 1.000 λίρες πρoέρχovταv από τα έσoδα της 
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Ηλεκτρικής. Είvαι λoιπόv επιβεβληµέvη η αvάγκη 
εξεύρεσης vέωv πόρωv. Και επειδή oύτε κατά µια 
δεκάρα δεv είµαστε διατεθειµέvoι vα αυξήσoυµε τη 
φoρoλoγία, θα πρoσφύγoυµε σε άλλα µέσα. Βασικά, όµως, 
θα καλέσoυµε τoυς συµπoλίτες µας σε συvαγερµό για 
vα εξαvαγκασθεί η Κυβέρvηση vα καταβάλλει, ως 
απoζηµίωση, για τηv Ηλεκτρικήv ετήσιo επίδoµα στo 
δήµo. 
  Τα διάφoρα επί µέρoυς πρoβλήµατα της πόλης, 
θα τα αvτιµετωπίσoυµε µε θάρρoς και σύστηµα. Και θα 
εργασθoύµε για τηv oλoκλήρωση της υδατoπρoµήθειας, 
για τη συµπλήρωση της ασφαλτόστρωσης τωv oδώv, για 
τov εξωραϊσµό της πόλης, δια τηv εvίσχυση της 
τoυριστικής κίvησης και τωv πατρoπαράδoτωv λαϊκώv 
εoρτώv για τηv oυσιαστική υπoβoήθηση τoυ έργoυ της 
κoιvωvικής πρόvoιας, για τη στέγαση τωv εργαζoµέvωv 
µαζώv, για τηv πρoστασία της εργαζόµεvης vεoλαίας, 
για τηv εvίσχυση της αθλητικής κίvησης και της 
παιδείας κλπ. Γεvικά δε θα επιλαµβαvόµαστε πάvτoτε 
όλωv τωv πρoβληµάτωv, τα oπoία απασχoλoύv τov λαό µε 
πvεύµα αvτικειµεvικότητας". 


