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Φιλολογικό Μνημόσυνο Αλέκου Μαρκίδη 

«Έτος Αλέκου Μαρκίδη» 

Π.Δ.Σ. 23.4.2021 

 

Η δικηγορική οικογένεια μας, ανέδειξε και συνεχίζει να αναδεικνύει ηγέτες στον 

τόπο μας. Ο Αλέκος Μαρκίδης κατατάσσεται στην κορωνίδα των μελών μας.  

 

Ο Π.Δ.Σ. σήμερα αποτίει τον ελάχιστο φόρο τιμής στον άνδρα ο οποίος 

κυριάρχησε στη νομική σαν λειτουργός της δικαιοσύνης για δεκαετίες από το 

1970 μέχρι το 2020. Μισός αιώνας δυναμικής παρουσίας σαν πολιτικός, 

νομικός, δικηγόρος, ηγέτης του σώματος και δημόσια προσωπικότητα που ίσως 

του άξιζε κάτι καλλίτερο ακόμη. 

 

Τον Αλέκο γνώρισα την δεκαετία του 80. Γέννημα της Λευκωσίας 23.1.43. 

Απόφοιτος του Παγκυπρίου με συνδυασμό σπουδών στην Αθήνα ΕΚΠΑ και 

Αγγλία, εξοπλισμένος με όλα τα ακαδημαϊκά εχέγγυα για να διαπρέψει στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.Barrister-at-Law του Middle Temple.  

 

Ξεκίνησε να δικηγορεί το 1972 όταν εγώ άρχιζα τις σπουδές μου. Ιδρυτικό μέλος 

του ΔΗΣΥ και Γενικός Γραμματέας του 1977-1979, 1980-1993 και 

αναπληρωτής Πρόεδρος 1993-1995. Βουλευτής στα μέσα της δεκαετίας του 

1980 μέχρι μέσα δεκαετίας του 1990. Γενικός Εισαγγελέας από την 1.2.1995 

μέχρι το 2003 για οκτώ χρόνια. Υποψήφιος Πρόεδρος το 2003 και έκτοτε στη 

μάχιμη δικηγορία μέχρι το τέλος τον Απρίλιο του 2020.  

 

Με τον Αλέκο Μαρκίδη συνδέθηκα από τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας μου 

στην Κύπρο αρχές του 1980. Πρώτα γνώρισα τον Φρίξο, το πάντοτε καλοντυμένο 

πατέρα του Αλέκου  στο προαύλιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας  και 

στη συνέχεια το ζεύγος Μαρκίδη, Αλέκο και Ερμιόνη, στις αξέχαστες 

χοροεσπερίδες του Π.Δ.Σ. στο Hilton. Ανοίγαν και έκλειναν και οι δύο την πίστα.  

 

Συνδέθηκα μαζί του τα μέσα της δεκαετίας του 80 στο πλαίσιο της θεσμικής 

σύγκρουσης Προέδρου με Βουλή των Αντιπροσώπων τότε. Στην υπόθεση The 

President of the Republic v. The House of Representatives (1985) 

CLR1514 το Ανώτατο κλήθηκε σε αναφορά του Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας δυνάμει του Άρθρου 139 του Συντάγματος για σύγκρουση εξουσιών 
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και αρμοδιοτήτων, να κρίνει κατά πόσον, απόφαση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων με την οποίαν εκαλείτο ο Πρόεδρος να προκηρύξει εκλογές ήταν 

άκυρη. Την Βουλή εκπροσωπούσε με τους Λεύκο και Φοίβο Κληρίδη ο Αλέκος 

με εμένα και Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Τον θυμάμαι να έρχεται στο γραφείο 

για την προετοιμασία της υπόθεσης. Εκείνη τη περίοδο είχε ξεκινήσει βέβαια η 

προσπάθεια αλλαγής από το κατεστημένο όπως ελέγετο τότε, του Σπύρου 

Κυπριανού και ΔΗΚΟ, στην οποία συμμετείχε ενεργά η αντιπολίτευση. 

Ατέλειωτες συναντήσεις με Αλέκο, Μιχάλη Παπαπέτρου, Ανδρέα Λαδά, Φοίβο 

Κληρίδη στα γραφεία μας, με τον Αλέκο να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη προσπάθεια. Την παράσταση τότε έκλεψε ως γνωστό το ΑΚΕΛ με τον Γιώργο 

Βασιλείου αντί του Κοκή Ιωαννίδη ο οποίος μέχρι την υστάτη ήταν ο κοινός 

υποψήφιος.  

 

Την δεκαετία του 1990 αυτή τη φορά σε μια άλλη υπόθεση σταθμό, βρισκόμουν 

στην αντίθετη παράταξη με τον Αλέκο, αυτός σαν Γ.Ε. τότε, προασπιζόμενος την  

εκλογή του Χριστάκη Κατσαμπά ΔΗΣΥ, και εγώ την αντισυνταγματικότητα της 

αναπληρωματικής εκλογής του με πελάτη αιτητή στο εκλογοδικείο, τον Γεώργιο 

Μαυρογένη. Στην Μαυρογένης v. Βουλής κ.ά. (Αρ. 3) (1996) 1ΑΑΔ 315, 

υποστηρίξαμε με σθένος και οι δύο τις διαφορετικές απόψεις μας και ο Γεώργιος 

Πικής με σθένος την απόφαση της πλειοψηφίας ακυρώνοντας την εκλογή του 

Χρ. Κατσαμπά και οριοθετώντας τις αρχές απόκλισης από δικαστικο δεσμευτικό 

προηγούμενο. 

 

Την ίδια δεκαετία του 90 ο Αλέκος ήταν ξανά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά τον 

καλέσαμε να είναι υποψήφιος Πρόεδρος στις εκλογές του 1998. 

Πρωτοστατήσαμε με τον επιστήθιο φίλο του Γιάννο Καλησπέρα τότε, με 

πολυάριθμες συναντήσεις μέχρι και τα μεσάνυχτα στο σπίτι του τελευταίου. Παρ’ 

όλη τη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων του Σπύρου 

Κυπριανού, ο Αλέκος τότε επέλεξε, ισομετρώντας τις πολιτικές συγκυρίες, να  

μην συγκρουστεί τότε με την Γλαύκο, με τον οποίο συγκρούστηκε διεκδικώντας 

την Προεδρία πέντε χρόνια μετά, τον Φεβρουάριο του 2003, στον απόηχο του 

σχεδίου Ανάν.  

 

Την δεκαετία του 2000 συγκρούστηκα με τον Αλέκο σε σχέση βέβαια με το 

σχέδιο Ανάν. Εκείνος υπέρμαχος του Σχεδίου και εγώ πολέμιος του. Πάντοτε 

όμως στη βάση επιχειρημάτων.  

 

Η Κύπρος οφείλει πολλά στον Αλέκο Μαρκίδη σαν Γ.Ε. για το έργο το οποίο 

επετέλεσε στην μεταφορά και ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στην 
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κυπριακή έννομη τάξη όταν ήταν βουλευτής την πρώτη πενταετία του 2000 

Μεθοδικός, ακούραστος, εξαιρετικός συντονιστής, νομομαθής όσο λίγοι 

συνάδελφοι. 

 

Με τον Αλέκο έμελλε και ξανασυναντηθούμε στο Προεδρικό σαν μέλη της 

διαπραγματευτικής ομάδας και πάλιν το 2013-2014 αυτή τη φορά κάτω από την 

προεδρία του Νίκου Αναστασιάδη.  

 

Ο Αλέκος ήταν πάντοτε πιστός στις αρχές του, μελετημένος, ακούραστος 

λειτουργός πρότυπο της δικαιοσύνης. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια, πολλές 

φορές, καταβεβλημένος από την περιπέτεια της υγείας του, δεν δίστασε να 

τοποθετηθεί για θέματα της δικαιοσύνης όπως για την αναγκαιότητα 

ανασύστασης του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και νέου Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, για τη σύγκρουση Νικολάτου-Κώστα Κληρίδη, πρώην Γ.Ε., για την 

αναγκαιότητα νομικής σχολής κατά το πρότυπό άλλων χωρών με εξετάσεις στους 

διορισμούς, προαγωγές δικαστών, για την 56η έδρα, για τις αδυναμίες του 

δικαστικού συστήματος και πολλά άλλα.  

 

Ήταν παρών και μέχρι τέλους στην μαχόμενη δικηγορία προσασπιζόμενος τα 

δικαιώματα των πελατών του αλλά και το κράτος δικαίου.,  

 

Αλέκο, σαν Π.Δ.Σ. σου στέλνουμε σήμερα αυτό το χαιρετισμό μας και σε 

ευχαριστούμε για το ότι τίμησες και θα συνεχίσεις μέσα από την αποτίμηση του 

έργου σου  να τιμάς τους κόλπους μας.  

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος 

Π.Δ.Σ.  

23.4.2021 


