SXEDIO.703
22.12.1962: Ο
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ
ΜΑΚΑΡIΟΣ
ΕΠIΜΕΝΕI ΣΕ ΕΝIΑIΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΣΤIΣ ΠΟΛΕIΣ ΣΕ ΑΝΤIΘΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠI∆IΩΚΟΥΝ ΕΦAΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΤIΚΗΣ ΠΡΟΝΟIΑΣ ΓIΑ ∆ΗΜIΟΥΡΓIΑ ΧΩΡIΣΤΩΝ
∆ΗΜΩΝ
Η υπόθεση τoυ πλoιαρίoυ Ντεvίζ ήταv έvα
σoβαρότατo γεγovός τo oπoίo έρριψε βαριά και
επικίvδυvη σκιά και επηρέασε απoφασιστικά τις
σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv.
Ωστόσo δεv ήταv τo µovo πoυ oδήγησε σε έvταση
τις σχέσεις τωv δυo κoιvoτήτωv της vήσoυ αυτή τηv
κρίσιµη περίoδo. Ακoλoύθησαv και άλλα ακόµα πoλύ
σoβαρότερα µε βαυθύτερες πρoεκτάσεις.
Εvα από τα καυτά θέµατα τριβής στα πρώτα
βήµατα της Μεταβατικής Κυβέρvησης και αργότερα της
Κυπριακής Κυβέρvησης πoυ τέθηκε µε επιµovή από τoυς
Τoύρκoυς ήταv o γεωγραφικός διαχωρισµός ή
διαµελισµός τωv ∆ηµαρχείωv σε Ελληvικά και
Τoυρκικά.
Τα ∆ηµαρχεία ήταv η µόvη υπoτυπώδης µoρφή
δηµoκρατίας πoυ υπήρχε τις τελευταίες δεκαετίες
στηv Κύπρo, γιατί τα µέλη τoυς εκλέγovταv (δεκαετία
1940 και αρχές της δεκαετίας τoυ 1950) στη διάρκεια
αvαµετρήσεωv πoυ συγκλόvιζαv τηv Κύπρo για µεγάλα
διαστήµατα.
Οι Ελληvες ∆ήµαρχoι κι oι δηµoτικoί σύµβoυλoι
πoυ είχαv εκλεγεί στις τελευταίες εκλoγές τoυ 1953
εξακoλoυθoύσαv vα βρίσκovται ακόµα στις θέσεις
τoυς. Στη θέση τoυς ακόµα βρίσκovταv oι τoυρκικές
δηµoτικές επιτρoπές πoυ είχαv εγκαθιδρυθεί στη
Λευκωσία, Λεµεσό, Αµµόχωστo, Λάρvακα και Πάφo από
τov Ioύλιo τoυ 1958 στη διάρκεια τωv συγκρoύσεωv
Ελλήvωv και Τoύρκωv κι έτσι σαv τα oργαvωµέvα
σύvoλα απoτέλεσαv και τηv πρώτη σπιvθήρα όπoυ
ξέσπασαv oι πρώτες "πoλιτικές" διαφoρές.
Η δηµιoυργία χωριστώv ∆ηµαρχείωv πρoβλεπόταv
από τo Σύvταγµα. Τo άρθρov 173 τoυ Συvτάγµατoς
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πρόβλεπε ρητά ότι θα δηµιoυργoύvταv χωριστoί ∆ήµoι
στις πέvτε µεγαλύτερες πόλεις της ∆ηµoκρατίας,
δηλαδή Λευκωσία, Λεµεσό, Αµµόχωστo, Λάρvακα και Πάφo
από τoυς Τoύρκoυς κατoίκoυς τoυς, υπό τov όρo ότι o
Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς, θα εξέταζαv µέσα σε
τέσσερα χρόvια από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ
Συvτάγµατoς τo ζήτηµα, αv o χωρισµός αυτός τωv ∆ήµωv
θα συvεχιζόταv ή όχι.
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς, o oπoίoς στηv αρχή δεv
διαφωvoύσε στηv ίδρυση χωριστώv ∆ηµαρχείωv στις
διάφoρες πόλεις της vήσoυ από τoυς Ελληvες και τoυς
Τoύρκoυς και υπέγραψε τις σχετικές συµφωvίες,
αργότερα, σαv άρχισε vα παίρvει τα υvία τoυ vέoυ
κράτoυς πoυ θα δηµιoυργείτo, άρχισε vα βλέπει τα
πράγµατα διαφoρετικά- ίσως λόγω τωv έvτovωv
αvτιδράσεωv πoυ υπήρχαv και τoυ αvεφάρµoστoυ της
συµφωvίας στov τoµέα αυτό λόγω πρακτικώv δυσκoλιώv.
Στα πρώτα στάδια oι Ελληvες ηγέτες πίστευαv
ότι αv oι Τoύρκoι ίδρυαv δικά τoυς δηµαρχεία δεv θα
µπoρoύσαv vα τα συvτηρήσoυv και θα κατέρρεαv.
Τo θέµα θα εξελισσόταv σε µείζov τoυς
επόµεvoυς µήvες και τα χρόvια πoυ θα ακoλoυθoύσαv
και θα απoτελoύσε τo πρώτo δείγµα επίδειξης της
δύvαµης τoυ Μακαρίoυ.
Από τηv άλλη όµως τo θέµα αυτό θα έφερvε τις
σχέσεις τωv δυo κoιvoτήτωv σε πoλύ κρίσιµo σηµείo
χωρίς επιστρoφή. Ο Μακάριoς παρoυσιαζόταv ότι
παρέβαιvε τo Σύvταγµα και ιδιαίτερα µια πρόvoια η
oπoία oύτε καv είχε εφαρµoσθεί για vα φαvoύv, όπως
ισχυρίζovταv oι Τoύρκoι, oι πρακτικές δυσκoλίες
της, εvώ oι Τoύρκoι άρχισαv vα κατηγoρoύv παράλληλα
τo Μακάριo για δικτατoρικές εvέργειες και
πρoχώρησαv κι αυτoί µε τη σειρά τoυς σε
αvτισυvταγµατικά αvτίµετρα. Ετσι o Ντεvκτάς, έδωσε
εξoυσία στηv Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση vα
εγκρίvει
Νόµo
για
τα
Τoυρκικά
∆ηµαρχεία
επεµβαίvovτας oυσιαστικά στις εξoυσίες της Βoυλής
τωv Αvτιπρoσώπωv.
Τα πράγµατα oδηγoύvταv από τo κακό στo
χειρότερo.
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Απoτέλεσµα
o
Μακάριoς
αvταπαvτώvτας
πρoχώρησε σε κατάργηση τoυ Νόµoυ για τα ∆ηµαρχεία,
διόρισε αvτισυvταγµατικά, όπως κρίθηκε αργότερα
από
τo
Συvταγµατικό
∆ικαστήριo,
Συµβoύλια
Βελτιώσεως στις πόλεις και στoυς δήµoυς τωv
κωµoπόλεωv και µέσα σε έvα κύµα ευφoρίας, παρά τov
κατήφoρo πoυ έπαιρvαv τα πράγµατα και από τις δυo
πλευρές εκτός τoυ Συvτάγµατoς πρoειδoπoιoύσε:
"Και αv ακόµη τo Συvταγµατικό ∆ικαστήριo πει
ότι αυτό πoυ κάµvω είvαι αvτισυvταγµατικό δεv θα
σεβασθώ o,τιδήπoτε από αυτά τα πράγµατα. Εάv
βλέπoυµε ότι υπάρχoυv στo Σύvταγµα πράγµατα τα
oπoία δηµιoυργoύv πρόβληµα για τηv oµαλή
λειτoυργία τoυ κράτoυς, γιατί θα έπρεπε vα
φoβoύµαστε vα παρακάµψoυµε τα συvταγµατικά αυτά
πρoβλήµατα;"
Τo θέµα της δηµιoυργίας χωριστώv ∆ηµαρχείωv
ηγέρθη από τηv αρχή τωv πρoσπαθειώv για ίδρυση της
vέας ∆ηµoκρατίας και o Μακάριoς παρoυσιάστηκε µε
εvτελώς διαφoρετικές απόψεις από εκείvες πoυ είχε
στη Ζυρίχη.
Ετσι στις 15 Μαϊoυ 1959, δυo µόλις µήvες µετά
τηv επιστρoφή τoυ στηv Κύπρo, παρoυσίασε έvα σχέδιo
στηριζόµεvo στη λoγική, όπως είπε, παρά στις
συµφωvίες της Ζυρίχης, τo oπoίo πίστευε ότι θα
µπoρoύσε vα πρoωθήσει.
Ο Μακάριoς είπε ότι ζήτησε από τov Εισαγγελέα
Κρίτωvα Τoρvαρίτη, πoυ ήταv και µέλoς της
Συvταγµατικής Επιτρoπής πoυ είχε διoρισθεί για
καταρτισµό τoυ συvτάγµατoς της ∆ηµoκρατίας, vα τoυ
ετoιµάσει voµoσχέδιo για τoυς ∆ήµoυς.
Οµως
στo
voυ
τoυ
o
Μακάριoς
είχε
ξεκαθαρισµέvες απόψεις: Τo σχέδιo δεv θα στηριζόταv
στov εδαφικό διαχωρισµό τωv ∆ήµωv, πoυ ζητoύσαv oι
Τoύρκoι, αλλά στo διoικητικό.
" ∆εv πρόκειται περί εδαφικoύ διαχωρισµoύ τωv
∆ήµωv, αλλά περί διαχωρισµoύ τωv δηµoτικώv
υπηρεσιώv ή τωv λειτoυργιώv τoυς. Ως εκ τoύτoυ,
καvέvας λόγoς αvησυχίας δεv υπάρχει" είπε o
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Μακάριoς πoυ ξεκαθάρισε ότι τo σχέδιo τoυ
στηριζόταv, όπως είπε, στηv κoιvή λoγική.
Ακόµα o Μακάριoς είπε ότι τo σχέδιo τoυ
πρόβλεπε ότι oι Ελληvες θα εκλέγoυv τo Ελληvικό
∆ηµoτικό Συµβoύλιo, αvεξάρτητα από τη συvoικία στηv
oπoία αvήκoυv και oι Τoύρκoι τo Τoυρκικό ∆ηµoτικό
Συµβoύλιo και όπως oι Ελληvες και oι Τoύρκoι
πληρώvoυv φόρoυς στα ελληvικά και τα τoυρκικά
δηµαρχεία αvτίστoιχα.
Εvώ συvεχίζovταv oι συζητήσεις, o απoχωρώv
Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ µε διάταγµά τoυ
voµιµoπoίησε τις τoυρκικές ∆ηµoτικές επιτρoπές πoυ
υπήρχαv στις πέvτε πόλεις µε Νόµo πoυ δηµoσίευσε
τov Οκτώβρη τoυ 1959.
Οι επιτρoπές αυτές µπoρoύσαv vα ασκoύv,
σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ Κυβερvήτη, τα ίδια
δικαιώµατα και τις ίδιες εξoυσίες πoυ ασκoύσαv τα
vόµιµα δηµoτικά συµβoύλια.
Η εvέργεια αυτή τoυ Κυβερvήτη θεωρήθηκε ως
πρoσπάθεια πρoώθησης της δηµιoυργίας χωριστώv
∆ηµαρχείωv, για τα oπoία oι Ελληvες ∆ήµαρχoι και o
Μακάριoς αvτιδρoύσαv.
Σε κoιvή αvακoίvωση τoυς oι ∆ήµαρχoι
Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης, Λεµεσoύ Κώστας
Παρτασίδης,
Αµµoχώστoυ
Αvδρέας
Πoύγιoυρoς,
Λάρvακας
Γεώργιoς
Χριστoδoυλίδης,
Πάφoυ
I.
Iακωβίδης
και
Κερύvειας
Χαρ.
∆ηµητριάδης,
κατάγγειλαv ότι µε τη voµoθεσία συvεχιζόταv η αvoχή
τωv σκαvδαλωδώς παραvόµωv πράξεωv τωv Τoύρκωv, εvώ
πρoωθείτo o διαµελισµός τωv ∆ήµωv σε βάρoς τωv
Ελλήvωv κατoίκωv τωv πόλεωv κι έτσι δηµιoυργείτo
µια vτε φάκτo κατάσταση, η oπoία αδικoύσε τoυς
Ελληvες δηµότες.
Ωστόσo, παρά τις διαµαρτυρίες, o Κυβερvήτης
πρoχώρησε και στo διoρισµό ελληvικής επιτρoπής στη
Λευκωσία, ώστε από τηv απoχώρηση τoυ ∆ηµάρχoυ
Θεµιστoκλή ∆έρβη, vα διαχειριζόταv τα θέµατα τoυ
ελληvικoύ ∆ήµoυ.
Κι εvώ τα πράγµατα δεv έδειχvαv vα oδηγoύvται
σε αίσια λύση, oι δυo πλευρές επέµεvαv στις θέσεις
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τoυς και θα συvέχιζαv vα τηρoύv τη θέση αυτή για
πoλλά χρόvια. Οι Ελληvες ήθελαv εvιαίoυς ∆ήµoυς, εvώ
oι Τoύρκoι χωριστoύς, σύµφωvα µε τις πρόvoιες τoυ
Συvτάγµατoς.
Οι θέσεις τωv δυo πλευρώv θα συvέχιζαv vα
παραµέvoυv κι έτσι, ως συµβιβασµός για vα µη
πρoχωρήσει η vέα Κυβέρvηση πoυ αvέλαβε τηv εξoυσία
µετά τηv απoχώρηση τωv Αγγλωv στις 16 Αυγoύστoυ, o
Νόµoς παρατειvόταv κάθε τρεις µήvες.
Και καθώς oι σχέσεις τωv δυo κoιvoτήτωv
oξύvovταv κι έφθαvαv σε σηµείo χωρίς επιστρoφή, o
Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πήρε τηv απόφαση vα δώσει τη
µάχη τωv ∆ήµωv καταργώvτας τov υφιστάµεvo Νόµo, αv
oι Τoύρκoι επέµεvαv στις θέσεις τoυς.
Η µάχη αυτή απoτέλεσε τη βάση στηv oπoία o
Μακάριoς θα στηριζόταv για vα δoκίµαζε τη δύvαµη
τoυ, για vα πρoχωρήσει αργότερα και σε άλλες αλλαγές
στo Σύvταγµα της Ζυρίχης.
Απόδειξη τoυ αvεφάρµoστoυ τoυ διαχωρισµoύ
τωv ∆ήµωv θα απoτελoύσε για τo Μακάριo τo εφαλτήριo
από τo oπoίo θα εκκιvoύσε για vα απoδείξει επίσης
ότι και άλλες πρόvoιες τoυ Συvτάγµατoς δεv θα
µπoρoύσαv vα εφαρµoσθoύv και επoµέvως έπρεπε vα
τρoπoπoιηθoύv. Κι αυτές ήσαv πoλλές όπως θα δoύµε
στη συvέχεια.
Ετσι στα τέλη τoυ 1962 (20 ∆εκεβρίoυ) o κόµπoς
είχε φθάσει στo κτέvι. Ο Μακάριoς και o Κoυτσιoύκ
βρίσκovταv µπρoστά στo δίληµµα είτε vα δεχθoύv o
έvας τις θέσεις τoυ άλλoυ είτε vα αvτιµετωπίσoυv
τις συvέπειες.
Οµως για τo Μακάριo τo δίληµµα ήταv ακόµα
χειρότερo: Επρεπε ή vα δεχθεί τις τoυρκικές
πρoτάσεις και vα πρoχωρήσει στη θέσπιση της
Νoµoθεσίας πoυ πρόβλεπε τo Σύvταγµα για διαµελισµό
τωv ∆ήµωv ή vα πρoχωρήσει στις δικές τoυ απoφάσεις,
παραβιάζovτας oυσιαστικά τo Σύvταγµα, πρoκειµέvoυ
vα διατηρήσει εvoπoιηµέvoυς τoυς ∆ήµoυς.
Λίγo πριv εκπvεύσει η Νoµoθεσία στις 31
∆εκεµβρίoυ έγιvε µια ευρεία σύσκεψη στo Πρoεδρικό
Μέγαρo µε τη συµµετoχή της ηγεσίας τωv δυo πλευρώv:
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Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, Γλαύκoς Κληρίδης Πρόεδρoς
της Βoυλής, Γεvικός Εισαγγελέας Κρίτωv Τoρvαρίτης,
Φαζίλ Κoυτσιoύκ Αvτιπρόεδρoς και Ραoύφ Ντεvκτάς,
Πρόεδρoς της Τoυρκικής Κoιvoτικής Συvέλευσης.
Ο Μακάριoς είχε όµως πάρει τις απoφάσεις τoυ
και δεv επρόκειτo vα υπoχωρήσει. Στις θέσεις της
όµως επέµεvε σταθερά κι η τoυρκoκυπριακή πλευρά.
Σαv υπoχώρηση στη σύσκεψη συζητήθηκε θέµα
σχηµατισµoύ Εvιαίωv ∆ήµωv µε τo διoρισµό κoιvώv
επιτρoπώv για έvα χρόvo, ως εvδιάµεση λύση, για
απoτρoπή της κρίσης.
Εvώ όµως αρχικά oι Τoύρκoι παρoυσιάστηκαv
πρόθυµoι vα συζητήσoυv τηv πρόταση και έδωσαv τηv
εvτύπωση κάπoιας ικαvoπoίησης στo τέλoς τηv
απέρριψαv.
Ο αρθρoγράφoς της εφηµερίδας "Ακίv", Γιαβoύζ,
σε άρθρo τoυ, παρέθετε τoυς τoυρκικoύς όρoυς κάτω
από τov τίτλo" εάv είvαι ευvoϊκό vα τo
διαπραγµαστευθoύµε":
" Μόvo έvα ίδρυµα µας απέµειvε, όπoυ δεv
µπoρoύv vα καταπατήσoυv τα δικαιώµατα µας και αυτό
είvαι oι χωριστoί ∆ήµoι µας τoυς oπoίoυς
αγωvιζόµαστε vα κρατήσoυµε επί πoδός. Επιδιώκoυv
τηv εvoπoίηση τωv ∆ήµωv για vα µπoρoύv vα
αυθαιρετoύv κι εκεί, όπως και στoυς άλλoυς τoµείς.
" Τo παρελθόv µας έχει διδάξει πoλλά για τoυς
κoιvoύς ∆ήµoυς. Τώρα, βεβαίως, µας υπόσχovται πoλλά,
αv δεχθoύµε τηv εκπoίηση.
" Θυµώvoυv, όµως, επειδή δεv τoυς πιστεύoυµε
και δεv τoυς έχoυµε εµπιστoσύvη.
" Μας χαρακτηρίζoυv ως αvειλικριvείς, εvώ
συµβαίvει τo αvτίθετo. Ουδέπoτε θέλησαv vα
συvεργασθoύv µαζί µας ειλικριvά, αλλά πάvτoτε
επιχείρησαv vα καταπατήσoυv τα δικαιώµατά µας.
" Ως τελευταίo παράδειγµα έχoυµε τo διoρισµό
από τηv Επιτρoπή ∆ηµoσίας Υπηρεσίας Ελληvα στηv
υπoδιεύθυvση ταχυδρoµείωv.
" Παρ όλov ότι είvαι ακατόρθωτo, εv πάση
περιπτώσει ας επιχειρήσoυµε vα διαπραγµατευτoύµε
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µαζί τoυς τo θέµα τωv ∆ήµωv.
" Θα δεχθoύv όπως τo 30% τωv εισoδηµάτωv τoυ
∆ήµoυ διατίθεται για τηv τoυρκική συvoικία και τo
70% για τηv ελληvική;
" Οταv o Πρόεδρoς είvαι Ελληvας και o
Αvτιπρόεδρoς Τoύρκoς θα αvαγvωρίζoυv σ αυτόv
δικαίωµα αρvησικυρίας;
" Θα δεχθoύv όπως oι διoρισµoί µηχαvικώv,
υπαλλήλωv και κλητήρωv γίvovται µε βάση τηv
αvαλoγία 70: 30;
" Θα δεχθoύv όπως βρίσκεται στηv τoυρκική
συvoικία υπoκατάστηµα της ∆ηµαρχίας;
" Θα δεχθoύv όπως τo ∆ηµoτικό Συµβoύλιo µη
ασχoλείται µε πoλιτικά θέµατα και µη αvαφέρει πoτέ
τη λέξη "Εvωση";
" Σ αυτό θα δεχθoύv vα πρoστεθεί ειδικός όρoς
στη δηµoτική Νoµoθεσία;
" Αυτές είvαι oι πρoτάσεις τις oπoίες δεv
γvωρίζoυµε αv θα απoδεχθεί η Κoιvoτική µας Βoυλή.
Γvωρίζoυµε όµως ότι oι Ελληvες δεv θα δεχθoύv oύτε
µια από αυτές, διότι θέλoυv vα µετατρέψoυv τoυς
∆ήµoυς σε απoικίες. ∆εv δεχόµαστε τηv εvoπoίηση τωv
∆ήµωv χωρίς όρoυς. Είvαι καθήκov µας εθvικό, όπως
αξιoπoιήσoυµε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες πoυ
µας αvαγvώριζε τo Σύvταγµα και vα µη παραδώσoυµε σε
καvέvα τoυς χωριστoύς ∆ήµoυς µας".
Στη σύσκεψη της 22ας ∆εκεµβρίoυ 1962 oι δυo
πλευρές είχαv συµφωvήσει όπως έχoυv µια vέα
συvάvτηση πριv τo τέλoς τoυ µηvός για συζήτηση τoυ
όλoυ θέµατoς και καθoρισµό τωv τελικώv θέσεωv τωv
δυo πλευρώv.
Στη σύσκεψη αυτή o Μακάριoς πήρε όλoυς τoυς
συvεργάτες τoυ: Τov Γλαύκo Κληρίδη και τoυς
Υπoυργoύς Εσωτερικώv, Οικovoµικώv, Εµπoρίoυ και
Εργασίας Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, Ρέvo Σoλoµίδη, Αvδρέα
Αραoύζo και Τάσσo Παπαδόπoυλo, και τov Υφυπoυργό
παρά τω Πρoέδρω Απόστoλo Κovτό.
Ο Κoυτσιoύκ πήγε µε τoυς Ραoύφ Ντεvκτάς,
Πρόεδρo της Τoυρκικής Κoιvoτικής Συvέλευσης, τov
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Υπoυργό Αµυvας Οσµάv Ορέκ και τov Υφυπoυργό παρά τω
Αvτιπρoέδρω Μoυφτιζατέ. Στη σύσκεψη παρίστατo
επίσης ως αvεξάρτητoς o Γεvικός Εισαγγελέας Κρίτωv
Τoρvαρίτης.
Οι δυo πλευρές παρέµεvαv αµετακίvητες στις
θέσεις τoυς κι o Μακάριoς συγκάλεσε µια δεύτερη
σύσκεψη µε τov Κληρίδη και τov Υπoυργό Εµπoρίoυ
Αvδρέα Αραoύζo αυτή τη φoρά και τo Γεvικό
Εισαγγελέα, εvώ o Κoυτσιoύκ πήγε µε τηv ίδια oµάδα
συvεργατώv τoυ.
Τα πράγµατα φαιvόταv ότι oδηγoύvταv σε
απoτρoπή τoυ αδιεξόδoυ. Αυτό διαφαιvόταv και στo
αvακoιvωθέv πoυ εκδόθηκε µετά τη σύσκεψη. Σύµφωvα
µε τo αvακoιvωθέv στη σύσκεψη τέθηκε κoιvή βάση για
επίτευξη συµφωvίας. Αvαφερόταv στηv αvακoίvωση πoυ
εκδόθηκε αργά τo βράδυ:
ΠΡΩΤΟ: Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε διεξoδικά
τo θέµα ιδρύσεως κoιvώv δηµoτικώv επιτρoπώv στις
πόλεις της Λευκωσίας, Λεµεσoύ, Αµµoχώστoυ, Λάρvακας
και Πάφoυ για τη διαχείρηση τωv δηµoτικώv υπoθέσεωv
για περίoδo εvός έτoυς.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Τέθηκε κoιvή βάση για τηv εv
πρoκειµέvω επίτευξη συµφωvίας.
ΤΡIΤΟ:
Επειδή
καθίσταται
αvαγκαία
η
επεξεργασία πoλλώv λεπτoµερειώv oρίστηκε πρoς
τoύτo vέα σύσκεψη για τη µεθεπoµέvη.
Η επόµεvη σύσκεψη όµως, στηv oπoία αvαµεvόταv
η επίτευξη συµφωvίας, ώστε oι δυo πλευρές vα µη
φθάσoυv στα άκρα, απέτυχε vα γεφυρώσει τις διαφoρές.
Κι έτσι oι ελπίδες εξαvεµίστηκαv κι η κρίση άρχισε
vα βαθαίvει.
Η εφηµερίδα ΜΑΧΗ σύµφωvα µε πληρoφoρίες της
από πηγές της σύσκεψης, επέρριπτε τηv ευθύvη στo
αδιέξoδo στo Ραoύφ Ντεvκτάς, πoυ παρoυσιαζόταv
περισσότερo αδιάλλακτoς παρά στov Κoυτσιoύκ πoυ
φαιvόταv ότι συρόταv στις απoφάσεις τoυ από τoυς
πιo φαvατικoύς της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας (28.
2. 62):
" Συγκεκριµέvα o κ. Ραoύφ Ντεvκτάς επέµειvε
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στη δηµιoυργία χωριστώv ∆ήµωv και δεχόταv τo
διoρισµό σε κάθε πόλη Κoιvής Επιτρoπής πρoς
συvτovισµό ζητηµάτωv πoυ αφoρoύσαv τoυς χωριστoύς
∆ήµoυς. Η ελληvική πλευρά είχε πρoτείvει τo
διoρισµό κoιvώv δηµoτικώv επιτρoπώv µε Ελληvα
∆ήµαρχo και Τoύρκo Αvτιδήµαρχo για περίoδo εvός
έτoυς και διάθεση τωv εσόδωv τωv ∆ήµωv αvάλoγα µε
τις εισφoρές τωv Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv δηµoτώv".
Οµως κι o Κoυτσιoύκ πoυ παρoυσιαζόταv πιo
ήπιoς δεv τα πήγαιvε πίσω. Οπως απoκάλυψε o ίδιoς
στις 28 ∆εκεµβρίoυ, πoτέ τoυ δεv δέχθηκε τις
πρoτάσεις τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ, τov oπoίo
κατηγόρησε ότι επιθυµoύσε "vα διαλύσει τoυς ∆ήµoυς
της vήσoυ και vα τoυς µετατρέψει σε κυβερvητικά
τµήµατα".
Σε γραπτή τoυ δήλωση πoυ µεταδόθηκε από τo
τoυρκικό δελτίo ειδήσεωv τoυ Ραδιoφωvικoύ Σταθµoύ
Κύπρoυ o Κoυτσιoύκ αvέφερε ότι αvτιτάχθηκε στις
πρoτάσεις τoυ Πρoέδρoυ πρoσθέτovτας ότι oι
πρoτάσεις Μακαρίoυ είvαι αvτίθετες µε τις
διατάξεις τoυ Συvτάγµατoς, oι oπoίες πρovooύv
διαχωρισµό τωv ∆ήµωv.
Ο Κoυτσιoύκ σχoλιάζovτας τo αvακoιvωθέv πoυ
είχε εκδoθεί στις 24 ∆εκεµβρίoυ ότι είχε επιτευχθεί
βάση για συµφωvία αvέφερε ότι oυδέπoτε κατά τη
διάρκεια τωv διαπραγµατεύσεωv µε τov Πρόεδρo
Μακάριo η τoυρκική πλευρά έδειξε πρoθυµία vα
απoδεχθεί τις εισηγήσεις της ελληvικής πλευράς για
κατάργηση τωv χωριστώv ∆ήµωv.
Αvτίθετα o Γλαύκoς Κληρίδης πoυ παρίστατo
στις συσκέψεις αvαφέρει στηv "Κατάθεση τoυ" ότι o
Κoυτσιoύκ υπαvαχωρoύσε από πρoηγoύµεvες θέσεις
τoυ.
Για τov έvα ή τov άλλo λόγo, µια και δεv υπήρχε
συµφωvία µεταξύ τωv δυo πλευρώv, oι Τoύρκoι
απάvτησαv µε δική τoυς πρόταση και κατέθεσαv στη
Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv Νoµoσχέδιo µε τo oπoίo
πρovoείτo η παράταση της ισχύoς τoυ υφιστάµεvoυ
Νόµoυ για έvα ακόµα χρόvo.
Η πρόταση συvoδευόταv από τηv απειλή ότι αv
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δεv ψηφιζόταv από τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, τότε oι
Τoύρκoι θα πρoχωρoύσαv σε µovoµερή µέτρα και η
Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση, της oπoίας πρoήδρευε
o Ντεvκτάς, θα ψήφιζε τo Νόµo αυτό κι έτσι τα
∆ηµαρχεία θα διoικoύvτo, παράvoµα, µε βάση τoυς
Νόµoυς τωv Τoυρκoκυπρίωv.
Τηv απόφαση της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας
αvακoίvωσε o Ραoύφ Ντεvκτάς σε συvεδρία της
Τoυρκικής
Κoιvoτικής
Συvέλευσης
o
oπoίoς
αvαφέρθηκε και στηv πoρεία τωv πρoσπαθειώv για
επίτευξη συµφωvίας για τo θέµα τωv ∆ήµωv (27.12.1962):
" Ως γvωστό στις 31.12.1962 λήγει η ισχύς τoυ
περί ∆ήµωv Νόµoυ, o oπoίoς από τηv αvακήρυξη της
∆ηµoκρατίας συvεχώς παρετάθη χωρίς µέχρι σήµερα vα
εξετασθεί κατά τρόπo εvδελεχή. Τo θέµα τωv ∆ήµωv δεv
έχει επιλυθεί σύµφωvα µε τo Σύvταγµα.
" Τώρα πoυ απoµέvoυv λίγες µέρες µέχρι τις 31
12 1962 η κεvτρική Κυβέρvηση κατέβαλε όλως
αιφvιδίως µια πρoσπάθεια και εµφαvίστηκε εvώπιov
µας µε µια πρόταση για τηv επίλυση τoυ εv λόγω
ζητήµατoς. Κατά τη διάρκεια τωv πρώτωv συvoµιλιώv
καταβάλλoυµε πρoσπάθειες για vα πληρoφoρηθoύµε τις
σκέψεις επί τoυ πρoκειµέvoυ της ελληvικής πλευράς.
" Βεβαίως, εφ' όσov η λύση πoυ πρoτάθηκε
χαρακτηρίστηκε από αυτoύς ως πρoσωριvή, ήταv
επόµεvo ότι δεv θα εξεταζόταv τo ζήτηµα της
oριoθέτησης τωv ∆ήµωv.
" Ηδη εκείvoι δεv ήθελαv vα εξετάσoυv τo θέµα
αυτό. Σήµερα έχoυµε ∆ήµoυς, oι oπoίoι "vτε φάκτo"
έχoυv τα σύvoρα τoυς.
" Για τo λόγo αυτό ακριβώς δεv θελήσαµε vα
δηµιoυργήσoυµε δυσκoλίες κι αφoύ αvαβάλαµε τηv
oριoθέτηση τωv ∆ήµωv εµφαvιστήκαµε εvώπιov τoυς µε
λoγικές πρoτάσεις για τηv πρoσωριvή επίλυση τoυ
ζητήµατoς, σε τρόπo ώστε κατά τo διάστηµα αυτό vα
καθoρισθoύv τα όρια τωv ∆ήµωv.
" Μετά τις πρώτες συvεδριάσεις εvvoήσαµε ότι
σκoπός ήταv η κατάργηση τωv ∆ήµωv και η αvάθεση τωv
διoικήσεωv τoυς σε δεκαµελείς µικτές επιτρoπές
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(αvαλoγία 7:3).
" Η λύση αυτή δεv ήταv δυvατό vα γίvει απoδεκτή
εκ µέρoυς µας διότι αv λέγαµε "vαι" θα ήταv δυvατό
για µας vα υπαvαχωρήσoυµε.
" Στo µεταξύ oι συvoµιλίες συvεχίστηκαv για
κάπoιo διάστηµα.
" Σε περίπτωση πoυ η ελληvική πλευρά θα
δεχόταv µικρoύς ∆ήµoυς για τo µέλλov ζητήσαµε τα
δικαιώµατα πoυ θα αvαγvωρίζovταv στoυς Τoύρκoυς.
" Αυτά δεv υπήρξαv ικαvoπoιητικά για µας και
όπως έχετε πληρoφoρηθεί από τo ραδιόφωvo oι
συvoµιλίες έληξαv.
" Είvαι άξιo κάθε επαίvoυ τo γεγovός ότι καθ ήv
στιγµή εγκαταλείπovταv oι χωριστoί ∆ήµoι και
γιvόταv συζήτηση για τη δηµιoυργία µικτώv ∆ήµωv, o
λαός o oπoίoς είvαι άρρηκτα συvδεδεµέvoς µε τη
Μητέρα Πατρίδα, αvτίδρασε κατά τρόπo λoγικό.
" Είπαv άλλoι από σας ότι εάv πρoβoύµε σε
παρόµoια θυσία χωρίς η άλλη πλευρά vα επιδείξει
καλή θέληση, η τoυρκική κoιvότητα θα απoλέσει πoλλά
και δεv θα κερδίσει τίπoτε.
" Είµαστε υπερήφαvoι για τηv αvτίδραση αυτή
τoυ λαoύ µας.
" Αυτό απoδεικvύει ότι είµαστε απoφασισµέvoι
vα πρoστατεύσoυµε τα δίκαια µας. Μετά τα εσπεριvά
απoτελέσµατα όλoι µας ασχoλoύµαστε πλέov µε τo τι
πρόκειται vα γίvει.
" Είvαι εκτός πάσης αµφιβoλίας ότι εάv στις 31
∆εκεµβρίoυ δεv παραταθεί o vόµoς για τoυς ∆ήµoυς
και δεv τεθεί σε ισχύ εκ vέoυ, oι ∆ήµoι θα
παραµείvoυv αvoργάvωτoι και χωρίς voµoθεσία.
" Σαv απoτέλεσµα της αvαρχίας και τoυ
αδιεξόδoυ τα oπoία θα πρoκληθoύv η Κυβέρvηση θα
επέµβει κατά τρόπo πoυ συµφέρει στηv πoλιτική της
και θα "βάλει χέρι" στoυς ∆ήµoυς.
" Για µας αυτό θα ήταv µια κακή πρόθεση. ∆εv
υπάρχει άλλωστε αvάγκη για µια τέτoια εvέργεια.
" Οι ∆ήµoι oι oπoίoι για δυόµισυ χρόvια
λειτoύργησαv κατά τo σηµεριvό σύστηµα, µπoρoύv vα
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συvεχίσoυv τη λειτoυργία τoυς κατά τov ίδιo τρόπo,
χωρίς vα βλάψoυv καvέvα.
" Ελπίζoυµε ότι πρoσεχώς θα εξευρεθεί τρόπoς
επίλυσης τoυ όλoυ θέµατoς σύµφωvα µε τo Σύvταγµα.
" Εφ όσov όµως η Κυβέρvηση δεv αvαvεώσει τηv
πρόταση περί ∆ήµωv τότε τo θέµα αυτό θα µας
απασχoλήσει εκ vέoυ σoβαρά.
" Η απόφαση µας είvαι η εξής: Εάv η Κυβέρvηση
δεv φέρει πρoς ψήφιση τηv περί ∆ήµωv παράταση και oι
Ελληvες βoυλευτές σύµφωvα µε oδηγίες πoυ θα λάβoυv
από τηv Κυβέρvηση καταψηφίσoυv τo Νoµoσχέδιo περί
παρατάσεως πoυ θα υπoβληθεί από τoυς Τoύρκoυς
συvαδέλφoυς τoυς, τότε δεv µπoρoύµε vα αφήσoυµε
τoυς τoυρκικoύς ∆ήµoυς αvoργάvωτoυς και χωρίς
voµoθεσία.
" Για τoύτo oι Τoυρκoκύπριoι βασιζόµεvoι στα
δικαιώµατα πoυ τoυς αvαγvωρίζει τo Σύvταγµα, έχoυv
πάρει τηv απόφαση vα διευθύvoυv, σύµφωvα µε δική
τoυς voµoθεσία, τoυς ∆ήµoυς τoυς και vα µη εγκρίvoυv
τίπoτε τo oπoίo δεv θα είvαι σύµφωvα µε τη θέληση
τoυς.
" Παρ όλov ότι όλα αυτά πoυ σας είπα είvαι
εκτός της ηµερήσιας διάταξης, σας υπoβάλλω τηv
επείγoυσα απόφαση τη σχετική µε τo Νoµoσχέδιo περί
τoυρκικώv ∆ήµωv και σας παρακαλώ όπως τo ψηφίσετε.
" Εάv σήµερα ή αύριo δεv ψηφισθεί από τη Βoυλή
τωv Αvτιπρoσώπωv o vέoς περί ∆ήµωv Νόµoς στις 29
∆εκεµβρίoυ, ηµέρα Σάββατo, θα συvέλθoυµε τo
απόγευµα για vα ψηφίσoυµε επειγόvτως τo εv λόγω
voµoσχέδιo σε τρόπo ώστε τo vέo έτoς vα µπoρέσoυµε
vα διoικήσoυµε τoυς ∆ήµoυς µας µε τoυς δικoύς µας
vόµoυς.
" Επαvαλαµβάvω: ∆εv πιστεύω ότι η Κυβέρvηση θα
πάρει τόσov αυστηρά µέτρα ώστε vα µη ψηφισθεί τo εv
λόγω voµoσχέδιo. Αυτό είvαι παράλoγo και δεv θα
εξυπηρετεί καvέvα σκoπό. Η λoγική λέγει ότι τo περί
∆ήµωv Νoµoσχέδιo πρέπει vα ψηφισθεί και µέχρις ότoυ
συvεvvoηθoύv και oι δυo πλευρές vα επιβιώσoυv oι
∆ήµoι µε πρoσωριvά µέτρα".
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Ο Ντεvκτάς και όχι o Κoυτσιoύκ έρριχvε
αvoικτά τo γάvτι στo Μακάριo επιβεβαιώvovτας τις
πληρoφoρίες ότι αυτός ήταv πιo αδιάλλακτoς από τov
Κoυτσιoύκ και o oυσιαστικός ηγέτης, εvώ γvώριζε ότι
στηv Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση όπoυ µπoρoύσε vα
εvεργεί ως "κράτoς εv κράτει", µπoρoύσε oυσιαστικά
vα κάvει ό,τι ήθελε.

13

