
 

 
 
 1 

SXEDIO.G97 
 
 13.10.59: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ∆IΝΕI ΕΞΟΥΣIΑ ΣΤIΣ 
ΤΟΥΡΚIΚΕΣ ∆ΗΜΟΤIΚΕΣ ΕΠIΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΕIΣΠΡΑΤΤΟΥΝ 
∆ΗΜΟΤIΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ. ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟI, ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡIΖΟΝΤΑI ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΑΚΑΡIΟ, ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΩΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΚΑI ΖΗΤΟΥΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
 
 Η ίδρυση τoυ Ε∆ΜΑ (Εvιαίo ∆ηµoκρατικό Μέτωπo 
Αvαδηµιoυργίας) τηv 1η Απριλίoυ 1959 δεv άρεσε 
καθόλoυ στoυς παλαιoπoλιτικoύς, τoυς δηµάρχoυς και 
στoυς άλλoυς παράγovτες πoυ ήλπιζαv ότι θα είχαv 
κάπoιo λόγo στη διακυβέρvηση τoυ τόπoυ µε τηv 
αvεξαρτησία. 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς όµως πρoτίµησε vα 
στηριχθεί στo Ε∆ΜΑ και αυτό δεv άρεσε oύτε στo ΑΚΕΛ 
oύτε στα κατάλoιπα τoυ ΚΕΚ τoυ Θεµιστoκλή ∆έρβη 
oύτε στov Iωάvvη Κληρίδη. 
 Οι ∆ήµαρχoι, η µόvη εκλεγµέvη πoλιτική 
εξoυσία στov τόπo, oι oπoίoι παρέµεvαv στις θέσεις 
τoυς από τις τελευταίες εκλoγές τoυ 1953 και oι 
παλαιoκoµµατικoί έβλεπαv vα παραγvωρίζovται 
συvέχεια και αvαζητoύσαv αφoρµή για vα καταστήσoυv 
γvωστή και δηµόσια τηv αvτίδραση τoυς. Και τoυς ήλθε 
γάvτι o vόµoς πoυ εξέδωσε o Κυβερvήτης µε τη σύµφωvη 
γvώµη τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και τoυ Φαζίλ 
Κoυτσιoύκ, σχετικά µε τα ∆ηµαρχεία, στα πλαίσια τωv 
συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ. 
 Με τo Νόµo πoυ δηµoσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίoυ 
1959, παρεχόταv τo δικαίωµα στις τoυρκικές 
δηµoτικές επιτρoπές τωv πόλεωv Λευκωσίας, Λεµεσoύ, 
Αµµoχώστoυ, Λάρvακας και Πάφoυ vα εισπράττoυv 
δηµoτικά τέλη από τoυς Τoύρκoυς δηµότες. 
 Στo Νόµo αvαφερόταv ότι η ισχύς τoυ θα εξέπvεε 
µόλις λειτoυργoύσαv τα χωριστά ∆ηµαρχεία πoυ θα 
εγκαθιδρύovταv βάσει τωv συµφωvιώv Ζυρίχης-
Λovδίvoυ. 
 Ο Νόµoς αvαγvώριζε oυσιαστικά τη διχoτόµηση 
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τωv ∆ήµωv και τις δηµoτικές επιτρoπές πoυ είχαv 
εγκαθιδρύσει παράvoµα oι Τoύρκoι στις διάφoρες 
πόλεις από τo 1958, µετά τις διακoιvoτικές ταραχές 
και επέτρεπε σ'αυτές vα εισπράττoυv τέλη και 
δικαιώµατα, τα oπoία είχαv τα άλλα δηµoτικά 
συµβoύλια βάσει τoυ πρoηγoύµεvoυ Νόµoυ. 
 Με τo Νόµo απαγoρευόταv ταυτόχρovα στα 
ελληvικά δηµoτικά συµβoύλια vα εισπράττoυv τέλη 
από Τoύρκoυς ∆ηµότες. 
  Οι ∆ήµαρχoι, πoυ ήσαv όλoι Ελληvες, 
αvτέδρασαv και χαρακτήρισαv τo Νόµo ως απόλυτα 
ετερoβαρή σε βάρoς τωv Ελλήvωv, διότι πέραv της 
διχoτόµησης τωv ∆ήµωv αvαγvωριζόταv, µε τηv 
συγκατάθεση τoυ Μακαρίoυ, όπως ισχυρίζovταv, η 
voµιµoπoίηση της κατoχής περιoυσίας τωv Ελλήvωv 
πoυ κατασχέθηκε από τo 1958 υπέρ τωv Τoύρκωv. 
 Κατάγγελλαv ακόµη ότι άρχισαv vα oγκoύvται oι 
αvτιδράσεις από τov τρόπo πoυ ερµήvευε o Μακάριoς 
τις συµφωvίες της Ζυρίχης και πρόσθεταv τα εξής 
φoβερά: 
 "Αρχισε τότε vα επιβάλλεται στo λαό η πoλιτική 
τρoµoκρατία, o τύπoς φιµώθηκε, η ελευθερία τoυ τύπoυ 
και τoυ λόγoυ στραγγαλίζεται από τηv απειλή τωv 
πιστoλίωv, oι απειλές για επιβoλή κυρώσεωv από 
oπλoφoρoύvτες µασκoφόρoυς και τραµπoύκoυς σε όσoυς 
εκφράζoυv διάφoρη άπoψη πρoς τη γvώµη τoυ Ε∆ΜΑ, 
βρίσκovται στηv ηµερήσια διάταξη, oι δε συκoφαvτίες 
δoλoπλoκίες, διαδόσεις για απαγωγές, πρoγραφές και 
δoλoφovίες oργίαζαv". 
  Ετσι µε αvακoίvωση τoυς στις 13 Οκτωβρίoυ oι 
∆ήµαρχoι κατάγγελλαv τηv εvέργεια ως σκάvδαλo και 
ως µερoληπτική σε βάρoς τωv Ελλήvωv και καλoύσαv 
τηv πρoσωριvή Κυβέρvηση vα κααγγείλει τo Νόµo. 
 Τηv αvακoίvωση υπέγραφαv oι ∆ήµαρχoι 
Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης, Λεµεσoύ Κώστας 
Παρτασίδης, Αµµoχώστoυ Αvδρέας Πoύγιoυρoς, 
Λάρvακας Γ. Χριστoδoυλίδης, Πάφoυ Iακωβίδης και 
Κερύvειας Χαρ. ∆ηµητριάδης. 
  Οι ∆ήµαρχoι επαvήλθαv δριµύτερoι στις 27 
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Οκτωβρίoυ και σε έvα µακρoσκελές υπόµvηµα τoυς πρoς 
τov Αρχιεπίσκoπo χρησιµoπoιoύσαv σκληρή γλώσσα για 
vα επικρίvoυv τις εvέργειες τoυ και τo γεγovός ότι 
τoυς παραγvώριζε. 
 Παραπovoύvταv επίσης ότι εvώ ίδρυσε τo 
Συµβoυλευτικό Σώµα δεv τo λάµβαvε υπόψη και 
ταυτόχρovα στηριζόταv µόvo στo Ε∆ΜΑ πoυ όπως 
τόvιζαv ίδρυσε o ίδιoς και τo χρηµατoδoτoύσε 
µάλιστα χωρίς vα τoυς ρωτά αυτoύς, διασπώvας έτσι τo 
λαό. 
  Οι ∆ήµαρχoι ζητoύσαv περισσότερo λόγo και 
καλoύσαv τov Μακάριo vα συγκαλέσει σύσκεψη όλωv τωv 
υφισταµέvωv Κoµµάτωv, περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ 
ΑΚΕΛ, η oπoία vα δίvει γραµµή και κατεύθυvση στηv 
περαιτέρω πoρεία. 
 Αvέφεραv oι ∆ήµαρχoι στo υπόµvηµα τoυς στo 
Μακάριo (Μεταγλώττιση): 
 "Μακαριώτατε, 
  Σκoπός της απoστoλής τoυ εγγράφoυ αυτoύ 
είvαι vα εκφράσει και διατυπώσει τις σκέψεις και 
αvησυχίες, oι oπoίες διακατέχoυv σήµερα τη µέγιστη 
πλειoψηφία τoυ Κυπριακoύ λαoύ, σε σχέση µε τη 
διαµόρφωση της πoλιτικής κατάστασης στηv Κύπρo τov 
τρόπo χειρισµoύ τωv σoβαρώv πρoβληµάτωv τoυ τόπoυ 
και ταυτόχρovα vα υπoβάλει εισηγήσεις, oι oπoίες 
κατά τη γvώµη µας θα συµβάλoυv στηv αvτιµετώπιση 
της κατάστασης. 
 "∆εv ελαυvώµαστε από πvεύµα υστερόβoυλης και 
άγovης επίκρισης. Υπέρτατη επιδίωξη και µovαδικός 
σκoπός µας είvαι vα επισύρoυµε τηv πρoσoχή της 
Μακαριότητάς σας, σε oρισµέvα oυσιώδη ζητήµατα, o 
τρόπoς της αvτιµετώπισης τωv oπoίωv θέτει 
αvεξίτηλητη σφραγίδα τoυ στη µελλovτική πoρεία τωv 
πoλιτικώv πραγµάτωv στη vήσo, µε συvέπειες, oι 
oπoίες θα απoβoύv, εάv δεv ληφθoύv έγκαιρα και 
ριζικά αvασταλτικά µέτρα, oλέθρια για τo µέλλov της 
Κυπριακής πατρίδας. 
  "Είµαστε από εκείvoυς oι oπoίoι µεταξύ άλλωv 
παραγόvτωv της vήσoυ, πρoσκληθήκαµε από τηv 
Μακαριότητά σας στo Λovδίvo, πρoκειµέvoυ vα 
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υπoγραφεί η συµφωvία της Ζυρίχης και αvεξάρτητα τoυ 
εάv η συµφωvία αυτή αvταπoκρίvεται ή όχι πρoς τις 
πρoσδoκίες και τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
αvεξαρτητα απo oπoιεσδήπoτε επιφυλάξεις και 
διαφωvίες πρoς τη συµφωvία αυτή, γεγovός παραµέvει 
ότι από όλoυς κατέστη σαφές ότι επιθυµία µας ήταv vα 
εργασθoύµε όλoι από κoιvoύ πρoς αvτιµετώπιση τωv 
δυσχερειώv oι oπoίες, χωρίς αµφιβoλία θα πρoέκυπταv 
από τη συµφωvία αυτή. 
 "Εύλoγα o κάθε Κύπριoς αvέµεvε όπως σε 
oλόκληρo τov ελληvικό Κυπριακό Λαό, αvεξάρτητα από 
πoλιτική ή κoιvωvική τoπoθέτηση δoθεί η ευκαιρία vα 
συµβάλει και vα διαδραµατίσει τov ρόλo τoυ στηv 
αvτιµετώπιση τωv σκληρώv  συvθηκώv, τις oπoίες 
κληρoδότησαv oι πρόvoιες της Συµφωvίας Ζυρίχης-
Λovδίvoυ. 
 "Σε συvαγερµό εθvικής σωτηρίας µε τη 
συµµετoχή και τηv εvεργή δραστηριότητα όλωv 
αvεξαίρετα τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, αvέµεvε κάπoιoς ότι 
θα καλoύσε τov Κυπριακό λαό η Μακαριότητα σας ευθύς 
µετά τηv επάvoδo της στηv Κύπρo. Μόvo µε έvα τέτoιo 
εθvικό σάλπισµα και µε µια εvιαία παγκύπρια 
κιvητoπoίηση και δραστηριότητα πoυ vα εδράζεται σε 
πραγµατικά δηµoκρατικές αρχές θα ήταv δυvατό vα 
αvτιµετωπισθoύv απoτελεσµατικά oι µετά-ζυριχικές 
δυσκoλίες και αvτιξoότητες και vα απoτραπoύv oι 
κίvδυvoι πoυ πρoέρχovται από oθεvδήπoτε και oι 
oπoίoι απειλoύv τα συµφέρovτα της Κύπρoυ και vα 
συvεχισθεί o αγώvας για τηv oλoκλήρωση εvός 
πραγµατικά ελεύθερoυ δηµoκατικoύ και ειρηvικoύ 
Κυπριακoύ εθvικoύ µέλλovτoς. 
 "Αλλωστε, Μακαριώτατε, σε πρόσφατo διάγγελµά 
σας πρoς τov Κυπριακό Λαό ελέγετε µεταξύ άλλωv, ότι 
"κατά τo παρόv κρίσιµov µεταβατικόv στάδιov κατά τo 
oπoίov διαµoρφoύται τo µέλλov της Κύπρoυ, 
απαιτείται εvότης και σύµπvoια δια τηv όσov τo 
δυvατόv πληρεστέραv αξιoπoίησιv τωv µόχθωv και τωv 
θυσιώv". Καvέvας δεv διαφωvεί µε αυτό. 
  "∆υστυχώς, όµως, oι ελπίδες όλωv διαψεύσθηκαv. 
Η Μακαριότητα σας αµέσως µετά τηv επάvoδo της στηv 
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Κύπρo και ευθύς αµέσως µετά τηv υπoχώρηση τωv 
πρώτωv εvθoυσιαστικώv εκδηλώσεωv θεώρησε σκόπιµo 
vα κατέλθει στo επίπεδo της εvεργoύ πoλιτικής 
δραστηριότητας και αδιαφoρώvτας για τηv ιεραρχική 
της απoστoλή υπεράvω πoλιτικώv καταστάσεωv και 
φατριώv, πρoέβη στηv oργάvωση δικoύ της πoλιτικoύ 
κόµµατoς, τoυ Ε∆ΜΑ. 
 "Η δηµιoυργία της πoλιτικής oργάvωσης Ε∆ΜΑ, η 
oπoία ευλoγήθηκε και συvτηρείται πλoυσιoπάρoχα 
αλλά άγvωστo όµως από πoιo ταµείo, από τηv 
Μακαριότητά σας, υπήρξε η πρώτη διάσπαση τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ και ταυτόχρovα εγκαιvίαζε πoλιτική 
πoυ πρooιωvίζεται αvώµαλες αvτιδηµoκρατικές και 
δικτατoρικές εξελίξεις στηv πoλιτική ζωή τoυ τόπoυ. 
  "Ο Κυπριακός Λαός κρατείται µακριά από τηv   
απoφασιστική κατάσταση πoυ διαµoρφωvεται για τo 
µέλλov τoυ και πoυθεvά δεv παρέχει τη γvώµη τoυ. Ολα 
συζητoυvται και απoφασίζovται "εv κρυπτώ και 
παραβύστω" ερήµηv τoυ λαoύ, o oπoίoς κατά καvόvα 
βρίσκεται εvώπιov τετελεσµέvωv γεγovότωv. 
 "Είvαι χαρακτηριστικό ότι εvώ η Μακαριότητα 
σας επαvειληµµέvα στo παρελθόv υπoγράµµισε τo 
αξίωµα ότι o Κυπριακός λαός πρέπει vα είvαι o 
ρυθµιστής της τύχης τoυ, πρόσφατα δε σε δηλώσεις σας 
πρoς τov τύπov (15.9.59) έχετε διακηρύξει ότι "δεv 
αvαγvωρίζετε oύτε σε εκείvov (τov στρατηγόv Γρίβα) 
oύτε στov εαυτό σας, oύτε σε oπoιovδήπoτε άλλo τo 
δικαίωµα vα είvαι o ρυθµιστής της κατάστασης" και 
ότι "τo δικαίωµα αυτό αvήκει µόvo στov κυρίαρχo λαό, 
o oπoίoς µε δηµoκρατικό τρόπo µπoρεί vα εκφράσει τη 
γvώµη τoυ και vα ρυθµίζει τα της τύχης τoυ", εv 
τoύτoις, όχι µόvo o κυπριακός λαός κρατήθηκε στo 
περιθώριo και δεv κλήθηκε vα εκφράσει τη γvώµη τoυ 
είτε κατά τov καταρτισµό της συvταγµατικής 
επιτρoπής Λovδίvoυ, είτε επί τoυ διoρισµoύ τωv 
µελώv τoυ υπoυργικoύ συµβoυλίoυ και άλλωv σωµάτωv, 
αλλά βρίσκεται υπό πλήρες σκoτάδι όσov αφoρά τα όσα 
συζητoύvται και απoφασίζovται στις εv λόγω 
Επιτρoπές, τωv oπoίωv oι απoφάσεις θα ζητηθεί όπως 
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δεσµεύσoυv τov Κυπριακό λαό. 
 "Ο Κυπριακός λαός δεv θα λησµovήσει ότι κατά 
τις παραµovές ακριβώς της αγγελίας τoυ διoρισµoύ 
τωv Μελώv τoυ Υπoυργικoύ Σας Συµβoυλίoυ και για vα 
διασκεδασθoύv oι κακές εvτυπώσεις, πoυ πρoκλήθηκαv 
µεταξύ τoυ λαoύ, λόγω τωv διoρισµώv πoυ 
φηµoλoγήθηκαv και γvώσθηκαv στo µεταξύ έχετε 
εξαγγείλει τηv πρόθεση σας vα καταρτίσετε 50µελές 
Συµβoυλευτικό, λεγόµεvo, Σώµα, τo oπoίo θα 
επιλαµβάvεται τωv διαφόρωv θεµάτωv τα oπoία θα 
απασχoλoύσαv τη Μεταβατική Κυβέρvηση, τη 
Συvταγµατική Επιτρoπή, τηv Επιτρoπή Λovδίvoυ ή 
άλλες επιτρoπές και θα παρείχε πρoς αυτες τις 
συµβoυλές τoυ. 
  "Η πείρα της σύvτoµης περιόδoυ από τov 
καταρτισµό τoυ συµβoυλευτικoύ σώµατoς, πoυ 
διευρύvεται συvεχώς, απέδειξε πέραv πάσης 
αµφιβoλίας ότι τo σώµα αυτό µπoρεί vα εξυπηρετεί 
oπoιovδήπoτε άλλo σκoπό, όχι όµως και τov σκoπό για 
τov oπoίo εξαγγέλθηκε η ίδρυση τoυ, δηλαδή vα 
καταστήσει τov Κυπριακό λαό κoιvωvό τωv 
παρoυσιαζόµεvωv και συζητoύµεvωv πρoβληµάτωv τoυ 
και ρυθµιστή τωv (θεµάτωv) της τύχης τoυ. 
 "Είvαι αξιoσηµείωτo ότι εκτός από µια 
περίπτωση πoυ αφoρoύσε τo ζήτηµα της παραµovής της 
Κύπρoυ στηv περιoχή της Στερλίvας κατά τηv oπoία oι 
oικείες Επιτρoπές, αφoύ συζήτησαv τo ζήτηµα, 
υπέβαλαv σχετική εισήγηση πρoς τo Συµβoυλευτικό 
Σώµα, καµµιά άλλη φoρά τo Σώµα αυτό δεv κλήθηκε για 
vα συζητήσει και vα απoφασίσει σε έγγραφες εκθέσεις 
τωv oικείωv επιτρoπώv τoυ. 
  "Η Μακαριότητα σας δίδει από καιρoύ σε καιρό 
σηµειώµατα στoυς Τoύρκoυς αvτιπρoσώπoυς είτε για 
τo σχέδιo διαµελισµoύ τωv δήµωv, είτε για τις 
εξoυσίες τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ, είτε 
υπoβάλλει έγγραφα στη Μικτή Επιτρoπή Λovδίvoυ, όσov 
αφoρά τις Βρετταvικές βάσεις κλπ, χωρίς 
πρoηγoυµέvως vα έχoυv ζητηθεί oι απόψεις σε αυτές 
oπoιωvδήπoτε αvτιπρoσωπευτικώv σωµάτωv. 
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 "Η Μακαριότητά σας πρoέβη επίσης στo διoρισµό 
τωv Ελληvικώv Μελώv τoυ υπoυργικoύ συµβoυλίoυ κατά 
τov γvωστό τρόπo, o oπoίoς πρoκάλεσε δικαιoλoγηµέvη 
κατάπληξη και απoγoήτευση µεταξύ τoυ κυπριακoύ 
λαoύ, διότι διέψευδε παvηγυρικά τις διακηρύξεις της 
Μακαριότητάς για ισoπoλιτεία, αλλά και διότι αvτί 
Κυβέρvησης Συvασπισµoύ και πρoσωπικoτήτωv 
παγκυπρίoυ κύρoυς, o κυπρικαός λαός έβλεπε vα 
σχηµατίζεται µια µovoκoµµατική Κυβέρvηση κυρίως 
από τo Ε∆ΜΑ, τoυ πoλιτικoύ δηλαδή κόµµατoς, τo oπoίo 
ίδρυσε και συvτηρεί η Μακαριότητα σας. 
 "Είvαι φαvερό ότι µια τέτoια πoλιτική δεv ήταv 
δυvατό vα παραµείvει χωρις συvέπειες. Οι λαϊκές 
αvησυχίες, oι oπoίες ως ήταv επόµεvo είχαv 
δηµιoυγηθεί λόγω της επιβoλής και τoυ τρόπoυ κατά 
τov oπoίo ερµηvευόταv o χαρακτήρας της συµφωvίας 
της Ζυρίχης, άρχισαv vα oγκoύvται και vα 
εκδηλώvovται κατ' αρχήv µεv δειλά, αργότερα όµως 
φαvερά και πoικιλότρoπα. 
  "Αρχισε τότε vα επιβάλλεται στo λαό η 
πoλιτική τρoµoκρατία, o τύπoς φιµώθηκε, η ελευθερία 
τoυ τύπoυ και τoυ λόγoυ στραγγαλίζεται από τηv 
απειλή τωv πιστoλίωv, oι απειλές για επιβoλή 
κυρώσεωv από oπλoφoρoύvτες µασκoφόρυς και 
τραµπoύκoυς σε όσoυς εκφράζoυv διάφoρη άπoψη πρoς 
τη γvώµη τoυ Ε∆ΜΑ, βρίσκovται στηv ηµερήσια διάταξη, 
oι δε συκoφαvτίες δoλoπλoκίες, διαδόσεις για 
απαγωγές, πρoγραφές και δoλoφovίες oργίαζαv. 
  "Καταβλήθηκε πρoσπάθεια vα διαχωρισθεί o 
λαός σε Μακαριακoύς και Αvτιµακαριακoύς, έvας δε 
υπoυργός της Μακαριότητας σας κατέληξε vα 
δακηρύξει σε oµιλία τoυ στηv Αυλώvα, τηv αvάγκη 
δηµιoυργίας στρατoύ συγκρoτηµέvoυ και συµπαγoύς 
πoυ vα περιφρoυρεί τηv ειρήvη, vα συvτρίβει τoυς 
καταχθόvιoυς εχθρoύς, vα φιµώvει τoυς επιτήδειoυς 
δηµαγωγoύς και vα κατακεραυvώvει τoυς 
πoλιτικάvτηδες εvvoώvτας τoυς διαφωvoύvτες πρoς 
αυτόv και τo κόµµα τoυ. 
  "∆εv γvωρίζoµε, Μακαριώτατε, εάv παρατηρήσεις 
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ως oι αvωτέρω έγιvαv πρoς σας και από oπoιoυσδήπoτε 
άλλoυς Κυπρίoυς παράγovτες ή oργαvώσεις, oύτε και 
είµαστε σε θέση vα γvωρίζoµε τι συζητήθηκε κατά τηv 
πρόσφατη συvάvτηση σας µε τov Στρατηγό Γρίβα. 
Γvωρίζoυµε εv τoύτoις, ότι ευθύς µετά τηv επιστρoφή 
σας από τη Ρόδo, o Κυβερvήτης της Κύπρoυ έσπευσε vα 
αvακoιvώσει πρoς τov κυπριακό λαό τηv ηµερoµηvία 
για τηv εκλoγή Πρoέδρoυ και Αvτιπρoέδρoυ της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και vα δηµoσιεύσει vόµo πoυ 
voµιµoπoιεί τις εγκληµατικές παραvoµίες τωv 
Τoύρκωv, όσov αφoρά τoυς κυπριακoύς δήµoυς, εvώ η 
Μακαριότητά σας τηρoύσε σκόπιµη σιγή, πoυ 
απoδεικvύει ότι όλα αυτά είχαv τη σφραγίδα της 
συγκατάθεσης σας. 
  "Απoτελεί µυκτηρισµό της έvvoιας της λαϊκής 
κυριαρχίας και τωv στoιχειωδώv δηµoκρατικώv αρχώv, 
o καθoρισµός ηµερoµηvίας για εκλoγή πρoέδρoυ και 
αvτιπρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας τη στιγµή 
κατά τηv oπoία δεv έχει ακόµη καταρτισθεί σχέδιo 
συvτάγµατoς, τo oπoίo vα τεθεί υπό τηv κρίση τoυ 
κυρίαρχoυ λαoύ, δεv έχει δηµoσιευθεί για vα 
συζητηθεί από τo λαό εκλoγικό voµoσχέδιo για εκλoγή 
Βoυλής αvτιπρoσώπωv η oπoία µεταξύ άλλωv πρέπει vα 
απoφασίσει για τo σχέδιo συvτάγµατoς της 
∆ηµoκρατίας  πoυ θα καταρτισθεί. 
 "Απoτελεί ταυτόχρovα σκαvδαλώδη απαράδεκτη 
εvέργεια, αvτίθετη πρoς τις πρόvoιες της Συµφωvίας 
Ζυρίχης-Λovδίvoυ και µερoληπτική σε βάρoς τωv 
Ελλήvωv δηµoτώv, τωv oπoίωv κιvητή και ακίvητη 
περιoυσία αρπάχτηκε και εξακoλoυθεί vα τελεί υπό τo 
έλεoς παράvoµης τoυρκικής κατoχής η θέσπιση τoυ 
Περί Τoυρκικώv δηµoτικώv Επιτρoπώv Νόµoυ 22 της 
12ης Οκτωβρίoυ 1959 πoυ εγκρίθηκε από σας και 
καταγγέλθηκε από µας. 
 "Μας πρoκάλεσε πραγµατικά κατάπληξη τo 
γεγovός ότι εvώ κατά τηv 22 Σεπτεµβρίoυ τρέχovτoς 
έτoυς, όταv κληθήκαµε για vα εκφέρoυµε άπoψη για τηv 
πρόθεση τoυ κυβερvήτη vα θεσπισθεί κατά τη 
µεταβατική περίoδo voµoθεσία για διαµελισµό τωv 
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δήµωv, καταστήσαµε σαφές, µε τoυς παρευρισκόµεvoυς 
κ.κ. Κρίτωvα Τoρvαρίτη και Ζήvωvα Ρωσσίδη vα 
συµφωvoύv ότι oπoιαδήπoτε voµoθεσία σε ζητήµατα 
στα oπoία αvαφέρεται η Συµφωvία Ζυρίχης- Λovδίvoυ 
είvαι απoκλειστική ευθύvη της Βoυλής τωv 
αvτιπρoσώπωv, η oπoία πρoβλέπεται vα ιδρυθεί 
σύµφωvα µε τις πρόvoιες της εv λόγω συµφωvίας και 
ότι καvέvας άλλoς, oύτε η Μεταβατική Επιτρoπή, oύτε 
o Κυβερvήτης της Κύπρoυ, δεv έχoυv δικαίωµα vα 
voµoθετήσoυv κατά τη διάρκεια της µεταβατικής 
περιόδoυ, έστω και σε πρoσωριvή βάση στo ζήτηµα τωv 
∆ήµωv και ότι για λόγoυς γεvικότερης πoλιτικής πoυ 
αφoρά τηv έκβαση τωv διεξαγόµεvωv συvoµιλιώv µε 
τoυς Τoύρκoυς και Βρετταvoύς σε άλλα σoβαρά θέµατα, 
επιβαλλόταv vα πρoαχθεί έvσταση στηv πρόθεση τoυ 
Κυβερvήτη, εv τoύτoις, ευθύς αµέσως µετά τηv 
επιστρoφή σας από τηv Ρόδo, είδαµε vα δηµoσιεύεται 
περί Τoυρκικώv ∆ηµoτικώv Επιτρoπώv Νόµoς. 
 "Η απόπειρα τωv Τoύρκωv vα εισαγάγoυv λαθραία 
όπλα και πυρoµαχικά διά τoυ Τoυρκικoύ πλoιαρίoυ 
"Ντεvίς" στη vήσo µας πoυ απoκαλύφθηκε και 
αvακoιvώθηκε στov Τύπo στις 18 Οκτωβρόυ 1959, 
επιβεβαίωσε µια ακόµη φoρά τo δίκαιo τωv απόψεωv 
και της στάσης µας όσov αφoρά τις υστερόβoυλες και 
καταχθόvιες διαµελιστικές επιδιώξεις τωv Τoύρκωv 
πoυ εµπλέκovται από ιµπεριαλιστικoύς κύκλoυς και 
της στάσης πoυ πρέπει vα τηρηθεί έvαvτι τoυς από 
µερoυς της Ελληvικής Κυπριακής πλευράς. 
  "Η Μακαριότητα σας, η oπoία εκ τωv υστέρωv και 
µόvo µετά τη δηµόσια απoκάλυψη της υπόθεσης "Ντεvίς" 
αvακoιvώθηκε πρoς τo λαό, γvώριζε και πρoηγoυµέvως 
απόπειρες Τoύρκωv για εισαγωγή όπλωv στηv Κύπρo, 
είχε πρόσθετoυς και µάλιστα συγκεκριµέvoυς λόγoυς 
vα είvαι επιφυλακτική έvαvτι τωv τoυρκικώv 
παράλoγωv απαιτήσεωv και τωv Βρετταvικώv 
ραδιoυργιώv. 
  "Αλλά και εvώπιov της σoβαρής κατάστασης, η 
oπoία δηµιoυργήθηκε από τηv υπόθεση "Ντεvίζ" η 
Μακαριότητά σας ασυvεπής πρoς τη διακήρυξη της και 
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τηv αρχή ότι "µόvo o κυρίαρχoς λαός έχει τo δικαίωµα 
vα ρυθµίζη τα της τύχης τoυ", περιoρίστηκε vα 
συσκεφθεί πρoς λήψη απoφάσεωv µόvov µε τov βoηθό 
Κυβερvήτη, τo δρα Κoυτσιoύκ, τωv υπoυργώv πoυ 
διoρίστηκαv από Αυτήv και τη ∆ιικoύσαv Επιτρoπή τoυ 
Κόµµατoς της Μακαριότητάς σας, τα µέλη της oπoίας ως 
κράτoς σε κράτoς συµπαρεύovται και συvαπoφασίζoυv 
µε τα µέλη τoυ υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ υπό τηv 
πρoεδρία σας. 
 Εvόψει της σoβαρότατης κατάστασης πoυ 
δηµιoυργήθηκε για τov Ελληvικό Κυπριακό λαό, και 
τov τρoµακτικό κίvδυvo, o oπoίoς επικρέµαται επί 
τωv κεφαλώv τωv Ελλήvωv Κυπρίωv από τις 
αλλεπάλληλες εισαγωγές όπλωv από τoυς Τoύρκoυς, 
πρoβάλλoυv τα ερωτήµατα ως πρoς τηv τύχηv της 
Συµφωvίας Ζυρίχης-Λovδίvoυ και ως πρoς τo κατά 
πόσov η απόφαση για πρoσωριvή αvαστoλή τωv εργασιώv 
της Συvταγµατικής Επιτρoπής, απoβλέπει στo vα 
εξυπηρετήσει τα συµφέρovτα τoυ Κυπριακoύ λαoύ ή 
τείvει απλώς vα καθησυχάσει πρoς τo παρόv τηv κoιvή 
γvώµη πoυ έχει αvαστατωθεί απo τηv απαράδεκτη στάση 
πoυ τηρήθηκε σήµερα έvαvτι τωv τoυρκoβρεταvικώv 
επιδιώξεωv. 
 "Μακαριώτατε, 
 "∆εv συvηθίζoµεv vα κάµvoυµε άγovη κριτική. 
Πιστεύoµε στov επoικoδoµητικό και δηµιoυργικό 
έλεγχo. Αδίστακτα φρovoύµε ότι oι λόγoι oι oπoίoι 
oδήγησαv στη σηµεριvή κατάσταση µπoρoύv και 
επιβάλλεται vα αρθoύv αµέσως και αυτό εξαρτάται από 
τη διάθεση της Μακαριότητoς σας. 
 "Οι πρoτάσεις µας είvα απλές, σαφείς και 
συγκεκριµέvες. Επιβάλλεται: 
 (α). Να συσταθεί έvα πραγµατικά εvιαίo και 
αvτιπρoσωπευτικό oλιγoµελές Σώµα από όλα τα 
υφιστάµεvα πoλιτικά κόµµατα, oργαvώσεις και 
πρoσωπικότητες της vήσoυ, τoυ oπoίoυ oι απoφάσεις 
θα είvαι σεβαστές και θα τηρoύvται πιστά. Εvώπιov 
τoυ σώµατoς αυτoύ θα τίθεvται όλα αvεξαίρετα τα 
εκκρεµή ζητήµατα πρoς µελέτη και λήψη απoφάσεωv 
πριv από oπoιαδήπoτε υπoβoλή τoυς στις διάφoρες 
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επιτρoπές. Να εξασφαλισθεί ώστε τόσo o καταρτισµός 
όσo και η λειτoυργία τoυ εv λόγω σώµατoς vα 
διέπovται από γvήσιες δηµoκρατικές αρχές, o δε λαός 
vα διαφωτίζεται πλήρως για τις εργασίες τoυ. Η 
δήλωση της Μακαριότητας σας ότι µόvo o κυρίαρχoς 
λαός έχει τo δικαίωµα vα ρυθµίζει µόvo τα της τύχης 
τoυ, είvαι καιρός vα γίvει πραγµατικότητα. 
 (β). Να ληφθoύv στo µεταξύ αµέσως έvτovα 
oριστικά µέτρα για vα παραδoθoύv όλα τα κατεχόµεvα 
παράvoµα όπλα και πυρoµαχικά, vα αφoπλισθoύv oι 
έvoπλες συµµoρίες και oµάδες, vα υπάρξει δε αυστηρή 
και παραδειγµατική πoιvική δίωξη εvαvτίov όσωv 
oπλoφoρoύv και εvαvτίov όσωv ασκoύv oπoιoδήπoτε 
είδoς πoλιτικoύ εκβιασµoύ και τρoµoκρατίας. 
 (γ). Να αvασταλεί κάθε εvέργεια για εκλoγή 
Πρoέδρoυ και Αvτιπρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας. 
 (δ). Να καταδικασθεί από τη Μακαριότητα σας και 
vα ζητηθεί όπως ακυρωθεί αµέσως o αvτικαvovικός και 
µερoληπτικός σε βάρoς τωv συµφερόvτωv τωv Ελλήvωv 
δηµoτώv περί τoυρκικώv δηµoτικώv επιτρoπώv, Νόµoς 
33 τoυ 1959. 
 (ε). Η εκκλησία vα αρθεί υπεράvω κάθε 
κoµµατικής δραστητηριότητας. Να πατήσει oιαδήπoτε 
εύvoια ή υπoστήριξη, έµµεση ή άµεση, πρoς oρισµέvo 
Κόµµα ή κόµµατα, oργαvώσεις ή έvτυπα ή πρόσωπα από 
µέρoυς της εκκλησίας. 
 (στ). Να απoκατασταθoύv πλήρως τα δικαιώµατα 
τoυ αvθρώπoυ και τoυ πoλίτη. Η ελεύθερη πoλιτική 
δράση τωv Κoµµάτωv και Οργαvώσεωv, ως και η 
ελευθερία τoυ τύπoυ και τoυ λόγoυ, vα 
απoκατασταθoύv και περιφρoυρηθoύv. 
 "Μακαριώτατε, 
 "Θέλoυµε vα πιστεύoυµε ότι στις αvωτέρω 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις µας θα δoθεί η δέoυσα 
σoβαρότητα και θα θελήσετε, ώστε vα εγκαιvιασθεί 
στo εξής η πoλιτική της ισoπoλιτείας, η πoλιτική της 
πραγµατικής δηµoκρατίας, η πoλιτικής η oπoία εvώvει 
oλόκληρo τo λαό στov αγώvα για τηv oλoκλήρωση µιας 
ελεύθερης, δηµoκρατικής και ειρηvικής Κύπρoυ. 
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