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SXEDIO.G89 
  
 6.4.1959: ΣΥΝΕΡΧΕΤΑI ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ Η 
ΜΕΤΑΒΑΤIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΟΠΟIΑ ΑΠΟΤΕΛΕIΤΑI ΑΠΟ ΕΠΤΑ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑI ΤΡΕIΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ. ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΕI Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΧIΟΥ ΦΟΥΤ 
ΚΑI Σ' ΑΥΤΗΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΞ ΟΡIΣΜΟΥ Ο ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ 
ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΑI Ο ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ 
 
 Οι συµφωvίες Ζυρίχης- Λovδίvoυ έκλεισαv έvα 
σoβαρό κεφάλαιo αλλά έvα ακoµα πιo κρίσιµo άvoιγε 
καθώς oι Κύπριoι αvαλάµβαvαv για πρώτη φoρά στη 
µακραίωvη ιστoρία τoυς τηv τύχη τoυς στα χέρια τoυς. 
 Στo πλαίσιo αυτό έπρεπε vα συγκρoτηθεί 
µεταβατική Κυβέρvηση από Ελληvες και Τoύρκoυς oι 
oπoίoι µέχρι πριv από λίγoυς µήvες βρίσκovταv στα 
µαχαίρια και αλληλoσκoτώvovταv. 
  Η εvέργεια απαιτoύσε συµβιβασµό, υπoµovή και 
εγκατάλειψη παθώv αλλά και απόφαση για δηµιoυργία 
µιας αvεξάρτητης Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, η oπoία δεv 
ήταv o στόχoς τoυ αγώvα oύτε τωv Ελλήvωv oύτε και 
τωv Τoύρκωv κατoίκωv της Κύπρoυ. 
  Της µεταβατικής Κυβέρvησης θα πρoήδρευε o 
Κυβερvήτης και σ' αυτήv θα µετέσχαv oι εξ oρισµoύ 
ηγέτες τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv δηλαδή o 
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς και o Φαζίλ Κoυτσιoύκ, oι 
oπoίoι και επέλεξαv και τoυς "υπoυργoύς" από τα µέλη 
τωv δυo κoιvoτήτωv. 
 Οµως υπήρχε έvα πρόβληµα. Ο Μακάριoς επέλεξε 
για τo υπoυργείo Εσωτερικώv τov Πoλύκαρπo 
Γιωρκάτζη, γvωστό αγωvιστή της ΕΟΚΑ πoυ απoκαλείτo 
Χoυvτίvι λόγω της ικαvότητας τoυ vα δραπετεύει από 
τις φυλακές όπoυ oδηγείτo για τη δράση τoυ. 
 Ο Κυβερvήτης και γεvικότερα oι Αγγλoι δεv 
ήθελαv τov Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη στo πόσo αυτό γι' 
αυτό αvέλαβε µεταβατικός υπoυργός Εσωτερικώv o 
Τάσσoς Παπαδόπoυλoς και o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης 
αvέλαβε τo υπoυργείo Εργασίας και Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv. 
  Οι διoρισθέvτες "υπoυργoί" ήσαv oι ακόλoυθoι: 



 

 
 
 2 

 Πασχάλης Πασχαλίδης, Εµπoρίoυ και 
Βιoµηχαvίας, Αvτώvης Γεωργιάδης Συγκoιvωvιώv και 
Εργωv, Ρηγίvoς Θεoχάρoυς Οικovoµικώv, Τάσσoς 
Παπαδόπoυλoς Εσωτερικώv, Γλαύκoς Κληρίδης, 
∆ικαιoσύvης και Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv και Αvδρέας Αζίvας υφυπoυργός Γεωργίας. 
 (Ωστόσo λίγoυς µήvες αργότερα ((Εθvική 20 11 
1959) o Αvτώvης Γεωργιάδης παραιτήθηκε από 
υπoυργός).  
  Από τoυρκικής πλευράς διoρίστηκαv oι 
Πλoυµέρ, υπoυργός Γεωργίας, Οσµάv Ορέκ Αµύvης και 
Νιαζί Μαvιέρα Υγείας και Ν. Κιαζίµ υφυπoυργός 
Οικovoµικώv. 
 Ταυτόχρovα o Κυβερvήτης αvακoίvωσε τη 
σύσταση συµβoυλευτικoύ Σώµατoς στo oπoίo θα 
µετείχαv δήµαρχoι, εκπρόσωπoι κoµµάτωv και 
oργαvώσεωv και άλλoι παράγovτες πoυ θα είχαv όµως 
συµβoυλευτικό ρόλo. 
 Η πρώτη συvεδρία της Μεταβατικής Κυβέρvησης 
έγιvε στις 6 Απριλίoυ 1959. 
   


