
ξη εξέλεξε δύο από τα πέντε μέλη, τους Δημή-

τρη Καουράνη (Πρόεδρο τότε των Εθνικοφρό-

νων Σωματείων Ολυμπίων) και Μιχαήλ Σάουρο 

(Πρόεδρο τότε της Τοπικής Επιτροπής του Δημο-

κρατικού Συναγερμού). Η αριστερά εξέλεξε τα 

υπόλοιπα τρία μέλη, τους Γεώργιο Ξυνιστέρη, 

Μιχάλη Ολύμπιο, και Γεώργιο Νέστωρος. Κατά 

την πρώτη συνεδρία τα εκλεγέντα μέλη εξέλεξαν 

τον Κοινοτάρχη και τον αναπληρωτή Κοινοτάρ-

χη. Εμείς, η Εθνικόφρων Παράταξη, αναγνωρίζο-

ντας ότι την πλειοψηφία είχε η αριστερά, δεν 

διεκδικήσαμε την προεδρία, αλλά πιστεύοντας 

ότι η αντιπροεδρία μας ανήκε, διεκδικήσαμε 

αυτή. Δυστυχώς όμως η αριστερά διεκδίκησε 

και την αντιπροεδρία. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας και με τη σύμ-

φωνη γνώμη όλων μας, κατορθώσαμε τα πιο 

κάτω: 

(α) Χωρίστηκαν όλοι οι φορολογούμενοι κάτοι-

κοι του χωριού μας σε ομάδες με κοινά χαρα-

κτηριστικά (οικονομική κατάσταση, επάγγελμα, 

οικογενειακή κατάσταση κλπ), ούτως ώστε οι 

φορολογίες να επιβάλλονται ομοιόμορφα και 

σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθενός. 

(β)  Πάρα πολλοί καταμετρητές της υδατοπρο-

μήθειας των νοικοκυριών δεν δούλευαν. Η κα-

τανάλωση σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπολογιζό-

ταν στο περίπου, με αποτέλεσμα να γίνεται με-

γάλη σπατάλη νερού, αφού γνώριζαν ότι όσο  

νερό και να χρησιμοποιούσαν οι ένοικοι αυτών 

των κατοικιών, το ποσόν που θα πλήρωναν ήταν 

σταθερό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αντι-

καταστάθηκαν όλοι οι χαλασμένοι μετρητές. 

Έτσι, όλοι πλήρωναν σύμφωνα με την κατανά-

λωσή τους και τα έσοδα του χωριού μας αυξή-

θηκαν σημαντικά. Μπορώ να πω ότι τα έσοδα 

από την υδατοπρομήθεια ήταν το κύριο εισόδη-

μα της κοινότητάς μας. 

Επί Aγγλοκρατίας, ακόμη και επί ανεξαρτησί-

ας μέχρι και το 1979, οι Χωρητικές Αρχές στην 

Κύπρο δεν εκλέγονταν, αλλά διορίζονταν από 

την κυβέρνηση. Το 1979 έγιναν παγκύπρια οι 

πρώτες εκλογές για ανάδειξη των πρώτων 

εκλεγμένων Χωρητικών Αρχών της Κύπρου. Οι 

εκλογές του 1979 έγιναν με το πλειοψηφικό 

σύστημα. Στις εκλογές αυτές εκλέχθηκαν πέ-

ντε μέλη και αυτά τα πέντε εκλεγμένα μέλη 

στην πρώτη τους συνεδρία διόριζαν μεταξύ  

τους τον Κοινοτάρχη και τον αναπληρωτή Κοι-

νοτάρχη. Δηλαδή, ο λαός ψήφιζε μόνο μέλη 

της Χωρητικής Αρχής και ακολούθως τα εκλεγ-

μένα μέλη ψήφιζαν τον Πρόεδρο και τον ανα-

πληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητάς τους. 

Οι επόμενες παγκύπριες εκλογές για ανάδειξη 

Χωρητικών Αρχών έγιναν το 1984, αλλά με το 

αναλογικό σύστημα. Πάλι εκλέγονταν συνολι-

κά πέντε μέλη και αυτά τα εκλεγμένα μέλη 

στην πρώτη τους συνεδρία αποφάσιζαν για 

τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή Πρόεδρο 

της Χωρητικής Αρχής. Η Εθνικόφρων Παράτα-

ξη του χωριού μας έλαβε μέρος και στις δυο 

πιο πάνω εκλογικές αναμετρήσεις. Στις εκλο-

γές του 1979, αν και λάβαμε περίπου το 42% 

των ψήφων, λόγω του πλειοψηφικού συστή-

ματος δεν εκλέξαμε κανένα μέλος.  

Στις εκλογές του 1984, που όπως είπαμε πιο 

πάνω διεξήχθησαν με το εκλογικό σύστημα 

της απλής αναλογικής, η Εθνικόφρων Παράτα-
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο :  
Χωρητική Αρχή Λυμπιών 1984 - 1989 

...συνεχίζεται 



Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε  Η  Α Λ Λ Α Γ Η ! 

υλοποιούνται μετά τη θητεία μας από τη νέα 

Χωρητική Αρχή που ανέλαβε το 1989. 

(γ)  Σχεδόν όλη τη νεκρή ζώνη την καλλιεργού-

σαν τουρκοκύπριοι από τη Λουρουτζίνα. Με-

τά από πολλές προσπάθειες κατορθώσαμε και 

πείσαμε τα Ηνωμένα Έθνη ώστε η περιουσία 

της νεκρής ζώνης, που ανήκε σε συγχωρια-

νούς μας, να επιτρέπεται να την καλλιεργούν 

οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της, πχ. η περιοχή βό-

ρεια του δρόμου Λύμπια – Δάλι. 

(δ)  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που  αντιμετω-

πίσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας ήταν 

η απόφαση της Κυβέρνησης ο νέος δρόμος 

Λευκωσίας – Λάρνακας να περάσει από την 

περιοχή της κοινότητάς μας, και μάλιστα να 

εφάπτεται της κατοικημένης περιοχής. Οι 

συσκέψεις, οι επαφές, και οι διαμαρτυρίες 

ήταν συχνές με αποτέλεσμα να πετύχουμε να 

μετακινηθεί νοτιότερα, όπως είναι περίπου η 

σημερινή θέση του αυτοκινητόδρομου. 

Επειδή οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώ-

σεις ήταν πολύ χαμηλές, κατορθώσαμε κατά 

χάρη να διπλασιαστούν. Επίσης, η κυβέρνηση 

υποσχέθηκε να εκτελέσει διάφορα έργα στο 

χωριό, συνυπολογιζόμενα τότε στο ένα περί-

που εκατομμύριο λίρες. Τα έργα άρχισαν να 

...συνέχεια 
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