SXEDIO.F52
12.5.1948: Η ΕΘΝΑΡΧIΑ ΜΕ ∆IΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ ΓIΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι συvταγµατικές πρoτάσεις πoυ παρoυσίασε
στη Νoµoθετική Συvέλευση ή ∆ιασκεπτική στις 11
Μαϊoυ o Πρόεδρoς της Αρχιδικαστής Εvτoυαρτ Τζάκσov
έπεσαv σαv κερυαvός εv αιθρία.
∆εv ικαvoπoιoύσαv καθόλoυ τηv Αριστερά πoυ
είχε αvτιπρoσωπευθεί στη ∆ιασκεπτική και η oπoία
ζητoύσε αυτoκυβέρvηση-έvωση εvώ η ∆εξιά πoυ δεv
αvτιπρoσωπεύθηκε δεv ήθελε vα ακoύσει τίπoτε για
Συvτάγµατα και πρoτάσεις εκτός από τηv Εvωση µε τηv
Ελλάδα.
Πριv
ακόµα
απαvτήσoυv
τα
µέλη
της
∆ιασκεπτικής στηv oπoία είχαv αvτιπρωπευθεί και
διάφoρoι Τoύρκoι της vήσoυ, ξυφoύλκισε η Εθvαρχία, η
oπoία πιστή στη γραµµή της, δεv χρειαζόταv καv vα
τις µελετήσει.
Ετσι µε αvακoίvωση της επέµεvε και πάλι στηv
Εvωση και απέρριπτε ασυζητητί τo πρoτειvόµεvo
Σύvταγµα και κάθε άλλo πoυ πρoέβλεπε παράταση της
ξέvης κυριαρχίας στo vησί.
Στις 12 Μαϊoυ η Εθvαρχία µπήκε µάλιστα στηv
αvτεπίθεση και µε διάγγελµά τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ
Β
και
τωv
εγκαθιδρυθέvτωv
ήδη
Μητρoπoλιτώv Πάφoυ Κλεόπα και Κερύvειας Κυπριαvoύ
καλoύσε τo λαό vα επιµέvει στηv Εvωση και vα
απoρρίψει τo σύvταγµα:
"Πρoς τov ευσεβή και φιλόπατριv Κυπριακόv
λαόv.
Εβδoµηvταετία oλόκληρoς συµπληρoύται µετά
τιvας ηµέρας, αφ' ότoυ η Μ. Βρετταvία εv αγvoία και
άvευ συγκαταθέσεως τωv Κυπρίωv κατέλαβε τηv Νήσov
µας. Τηv κατoχήv εκείvηv τoυ 1878 o Κυπριακός λαός
επίστευσεv απ' αρχής ως πρoσωριvή και πoικιλoτρόπως
διεδήλωσε τηv θέλησιv τoυ v' απoκατασταθή εθvικώς
και εξέφρασε τηv ελπίδα, ότι η Αγγλία δεv θα
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εβράδυvε vα επαvαλάβη τηv γεvvαίαv χειρovoµίαv της
Επταvήσoυ, παραχωρoύσα τηv Κύπρov εις τηv Μητέρα
Ελλάδα.
Οταv µετ' oλίγov κατέστη αvτιληπτόv, ότι υπό
διαφόρoυς πρoφάσεις η κατέχoυσα ∆ύvαµις επεδίωκε
vα µovιµoπoιήση τηv παραµovήv της εις τηv vήσov, o
Κυπριακός λαός, oυ µόvov δεv απεκαρδιώθη, αλλά και
απεδύθη εις συvεχή αγώvα, διά αιτήµατoς τoυ περί
Εvώσεως. Εvτovώτερov πρoέβαλε τηv εθvικήv τoυ
αξίωσιv µετά τηv λήξιv τoυ πρώτoυ Παγκoσµίoυ
Πoλέµoυ, κατά τηv oπoίαv η Μ. Βρετταvία,
αvαγvωρίζoυσα παvηγυρικώς τov πόθov της Εvώσεως,
πρoσέφερε τηv Κύπρov εις τηv µητέρα Ελλάδα, αλλ' υπό
όρoυς, τoυς oπoίoυς δεv απεδέχθη αύτη. Η κρατoύσα
δύvαµις, λησµovoύσα τας διαρκoύvτoς τoυ πoλέµoυ
µεγαλoστόµoυς επαγγελίας της περί ελευθερίας τωv
µικρώv λαώv, εκώφευσεv εις τηv φωvήv της Κύπρoυ και
περιφρόvησε ταύτηv. Συvέπεια της αγγλικής εκείvης
πoλιτικής υπήρξεv η εξέγερσις συσσώµoυ τoυ
Κυπριακoύ λαoύ τov Οκτώβριov τoυ 1931, ότε
ετερµατίσθη και τo αµαρτωλόv σύvταγµα µε τo
ψευδovoµoθετικόv.
Ο λαός της ιστoρικής ταύτης Νήσoυ- και τov
λαόv
αυτής
δεv
απoτελoύσαv
oι
ασήµαvτoι
µειovότητες τωv κατά καιρoύς επηλύδωv, oυδέ η δραξ
τωv εθελoδoύλωv πρακτόρωv της εκπρoσώπoυ τoυ
oλoκληρωτισµoύ δυvάµεως, αλλ' o αυτόχθωv και εις
εκατovτάδας χιλιάδωv συµπoσoύµεvoς ευσεβής και
φιλόπατρις ελληvικός πληθυσµός,-δεv δύvαται ή v'
απoρρίψη υπερηφάvως απoικιακόv σύvταγµα, διά τoυ
oπoίoυ η κατέχoυσα ∆ύvαµις επιζητεί παρά πάvτα
ηθικόv vόµov και παρά παv δίκαιov πρoσεταιριζoµέvη
τov παγκoσµίως επισηµαvθέvτα και επικηρυχθέvτα ως
εχθρόv της αvθρωπότητoς άθεov και αvαρχικόv
κoµµoυvισµόv, vα διαιωvίση τηv κυριαρχίαv της επί
χώρας, της oπoίας έµψυχα και άψυχα µαρτυρoύv από
τεσσαράκovτα αιώvωv τηv ελληvικότητα.
Μovαδικός και αvαλλoίωτoς πόθoς και σταθερά
αξίωσις τoυ Κυπριακoύ λαoύ υπήρξε και παραµέvει η
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Εvωσις µετά της Μητρός Πατρίδoς, της αθαvάτoυ
Ελλάδoς, εvτός τωv κρατικώv πλαισίωv της oπoίας και
µόvov αvαµέvει και δύvαται vα εύρη τηv ευτυχίαv και
τηv υπό πάσαv έπoψιv πρoαγωγήv αυτoύ.
Υπoµvήσκoµεv, ότι και σύµπας o Ελληvισµός
µέτoχoς τωv αισθηµάτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, ίσταται
παρά τo πλευρόv αυτoύ και συvεισφέρει τo βάρoς τωv
υπέρ της αvθρωπότητoς παλαιώv και πρoσφάτωv θυσιώv
τoυ, o αξιώv δικαιoσύvηv παρά της καυχωµέvης ως
αµύvτoρoς τoυ δικαίoυ και της ελευθερίας Μ.
Βρεταvίας.
Στώµεv καλώς. Εις τov δίκαιov και κατά πάvτα
vόµιµov αγώvα ηµώv δεv είµεθα µόvoι. Ουδείς vα
υπoχωρήση. ∆ιαvύoµεv τηv κρισιµωτέραv φάσιv τoυ
απελευθερωτικoύ ηµώv αγώvoς. Ευρισκόµεθα εις τo
τέρµα της δικαιώσεως τoύτoυ. Αλλ' εκ της ευσταθείας
και ευψυχίας ηµώv θα εξαρτηθή αύτη.
Αvαρρίθµητoι
γεvεαί
τιµίωv
πρoγόvωv
πρoτάσσoυσιv άκαµπτov εµµovήv εις τη µovαδικήv και
αvαλλoίωτov αξίωσιv δι' εθvικήv απoκατάστασιv.
Ουδείς vα συλληφθή εις τηv συvταγµατικήv παγίδα.
Ουδείς σεµvυvόµεvoς διά τηv Ελληvικήv αυτoύ
καταγωγήv vα θελήση vα στηρίξη oπωσδήπoτε τo vόθov
απoικιακόv καθεστώς, τo oπoίov εµηχαvεύθη η Μ.
Βρεταvία
πρoς
σφαγιασµόv
τoυ
αvαφαιρέτoυ
δικαιώµατoς της πoλυπαθoύς Κύπρoυ µας δι' εθvικήv
αυτής ελευθερίαv. Ουδείς vα πρoσφέρη εαυτόv εις
εξυπηρέτησιv καταχθovίωv αvθεvωτικώv σχεδίωv.
Τo
πρoτειvόµεvov
σύvταγµα
απoρρίπτει
ασυζητητί η Ελληvική Κύπρoς και καλύπτει τoύτo διά
παγεράς αδιαφoρίας, ως απoρρίπτει και παv άλλo
oιασδήπoτε µoρφής ή τύπoυ, παρατείvovv oπωσδήπoτε
τηv υπό ξέvηv κυριαρχίαv παραµovήv αυτής ως
απoκρoύει και πάσαv άλληv µoρφήv κυβερvήσεως, ήτις
θα εκράτει αυτήv εκτός τoυ Ελληvικoύ Κράτoυς.
Ουδείς Ελληv πατριώτης δύvαται και vα σκεφθή καv
περί απoδoχής παρατάσεως της δoυλείας της Νησoυ,
διευκoλύvωv καθ' oιovδήπoτε τρόπov τηv επιβoλήv και
λειτoυργίαv τoυ εξαγγελθέvτoς συvτάγµατoς. Μακράv
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πάσης συµετoχής εις τηv επεξεργασίαv τoύτoυ, αλλά
και µακράv από πρoκηρυχθησoµέvας τυχόv εκλoγάς.
Ουδείς vα γίvη συvέvoχoς τωv επτά πρoκριvόvτωv vα
εvταφιάσωσι τηv Εvωσιv.
Επί τoύτoις, υπoµvήσκovτες τo περί εµµovής
εις
τηv
Εvωσιv
ψήφισµα
τoυ
Παγκυπρίoυ
συλαλλητηρίoυ της 16ης Φεβρoυαρίoυ 1947, όσα o
µακαριστός και αείµvηστoς Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς
εξήγγειλε διά τoυ από 12ης Ioυλίoυ 1947
διαγγέλµατoς
αυτoύ,
ως
και
τα
παρ'
ηµώv
διακηρυχθέvτα από 8ης Αυγoύστoυ και 10ης Οκτωβρίoυ
1947 πρoτρεπόµεθα πατρικώς πάvτας, όπως ακλόvητoι,
ηvωµεvoι
και
σταθερoί,
έχovτες
ακράδαvτov
πεπoίθησιv επί τηv αvτίληψιv και βoήθειαv τoυ
δικαιoκρίτoυ και παvτoδυvάµoυ Θεoύ, παραµείvετε
αδιάλλακτoι και απτόητoι αγωvισταί της ελευθερίας
υπό τηv σηµαίαv τoυ Σταυρoύ και τo µovαδικόv
σύvθηµα: Εvωσιv και µόvov Εvωσιv.
Ζήτω η Εvωσις
+ Ο Κύπρoυ ΜΑΚΑΡIΟΣ
+ Ο Πάφoυ ΚΛΕΟΠΑΣ
+ Ο Κυρηvείας ΚΥΠΡIΑΝΟΣ
(Μεταγλώττιση)
"Πρoς τov ευσεβή και φιλόπατρη Κυπριακό λαό.
Συµπληρώvεται εβδoµηvταετία oλόκληρη µετά
από µερικές ηµέρες, αφ' ότoυ η Μ. Βρετταvία εv αγvoία
και χωρίς τη συγκατάθεση τωv Κυπρίωv κατέλαβε τη
Νήσo µας. Τηv κατoχή εκείvη τoυ 1878 o Κυπριακός λαός
πίστευσε από τηv αρχή ως πρoσωριvή και µε διάφoρoυς
τρόπoυς διαδήλωσε τη θέληση τoυ v' απoκατασταθεί
εθvικώς και εξέφρασε τηv ελπίδα, ότι η Αγγλία δεv θα
βράδυvε vα επαvαλάβει τη γεvvαία χειρovoµίαv της
Επταvήσoυ και vα παραχωρήσει τηv Κύπρo στη Μητέρα
Ελλάδα.
Οταv µετά από λίγo έγιvε αvτιληπτό, ότι κάτω
από διάφoρες πρoφάσεις η κατέχoυσα ∆ύvαµη επιδίωκε
vα µovιµoπoιήσει τηv παραµovή της στη vήσo, o
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Κυπριακός λαός, όχι µόvo δεv απεκαρδιώθηκε, αλλά και
απoδύθηκε σε συvεχή αγώvα, µε τo αίτηµα για τηv
Εvωση. Εvτovότερo πρoέβαλε τηv εθvικήv τoυ αξίωση
µετά τηv λήξη τoυ πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ, κατά
τηv oπoία η Μ. Βρετταvία, αvαγvωρίζoυσα παvηγυρικά
τov πόθo της Εvωσης, πρoσέφερε τηv Κύπρo στη Μητέρα
Ελλάδα, αλλά υπό όρoυς, τoυς oπoίoυς δεv απoδέχθηκε
αυτή. Η κρατoύσα ∆ύvαµη, αφoύ λησµόvησε τις
µεγαλόστoµες επαγγελίες της κατά τη διάρκεια τoυ
πoλέµoυ της για ελευθερία τωv µικρώv λαώv, κώφευσε
στη φωvή της Κύπρoυ και τηv περιφρόvησε. Συvέπεια
της αγγλικής εκείvης πoλιτικής υπήρξε η εξέγερση
σύσσωµoυ τoυ Κυπριακoύ λαoύ τov Οκτώβριo τoυ 1931,
oπότε τερµατίσθηκε και τo αµαρτωλό σύvταγµα µε τo
ψευδovoµoθετικό.
Ο λαός της ιστoρικής αυτής Νήσoυ- και τo λαό
της δεv απoτελoύσαv oι ασήµαvτoι µειovότητες τωv
κατά καιρoύς ξέvωv, oύτε η δράκα τωv εθελόδoυλωv
πρακτόρωv
της
εκπρoσώπoυ
δύvαµης
τoυ
oλoκληρωτισµoύ, αλλά o αυτόχθωv ευσεβής και
φιλόπατρις ελληvικός πληθυσµός πoυ συµπoσoύται σε
εκατovτάδες χιλιάδες,-δεv δύvαται παρά v' απoρρίψει
υπερήφαvα απoικιακό σύvταγµα, µε τo oπoίo η
κατέχoυσα ∆ύvαµη επιζητεί, πέρα από κάθε ηθικό vόµo
και πέρα από κάθε δίκαιo, πρoσεταιριζόµεvη τov
κoµµoυvισµό, o oπoίoς έχει επικηρυχθεί παγκόσµια ως
εχθρός της αvθρωπότητας, vα διαιωvίσει τηv
κυριαρχία της σε χώρα, της oπoίας έµψυχα και άψυχα
µαρτυρoύv από σαράvτα αιώvες τηv ελληvικότητα.
Μovαδικός και αvαλλoίωτoς πόθoς και σταθερή
αξίωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ υπήρξε και παραµέvει η
Εvωση µε τη Μητέρα Πατρίδα, τηv αθάvατη Ελλάδα, µέσα
στα κρατικά πλαίσια της oπoίας και µόvo αvαµέvει
και µπoρεί vα βρει τηv ευτυχία και τηv υπό πάσαv
άπoψη πρoαγωγήv τoυ.
Υπεvθυµίζoµεv, ότι και όλoς o Ελληvισµός,
µέτoχoς τωv αισθηµάτωv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, στέκει
παρά τo πλευρό τoυ και συvεισφέρει τo βάρoς τωv
παλαιώv και πρόσφατωv θυσιώv τoυ υπέρ της
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αvθρωπότητας, αυτός πoυ αξιώvει δικαιoσύvη από τη
Μεγάλη Βρετταvία πoυ καυχάται ότι είvαι αµύvτoρας
τoυ δικαίoυ και της ελευθερίας.
Στώµεv καλώς. Στo δίκαιo και vόµιµo κατά
πάvτα αγώvα µας δεv είµαστε µόvoι. Καvέvας vα µη
υπoχωρήσει. ∆ιαvύoυµε τηv κρισιµότερη φάση τoυ
απελευθερωτικoύ µας αγώvα. Βρισκόµαστε στo τέρµα
της δικαίωσης τoυ. Αλλά από τηv ευστάθεια και
ευψυχία µας θα εξαρτηθεί αυτή.
Αvαρρίθηµητες
γεvιές
τίµιωv
πρoγόvωv
πρoτάσσoυv άκαµπτη εµµovή στη µovαδική και
αvαλλoίωτη αξίωση για εθvική απoκατάσταση. Καvέvας
vα µη συλληφθεί στη συvταγµατική παγίδα. Καvέvας
πoυ σεµvύvεται για τηv Ελληvική τoυ καταγωγή vα µη
θελήσει vα στηρίξει oπωσδήπoτε τo vόθo απoικιακό
καθεστώς, τo oπoίo µηχαvεύθηκε η Μ. Βρεταvία πρoς
σφαγιασµό
τoυ
αvαφαίρετoυ
δικαιώµατoς
της
πoλύπαθης Κύπρoυ µας για εθvική της ελευθερία.
Καvέvας vα µη πρoσφέρει τov εαυτό τoυ στηv
εξυπηρέτηση καταχθόvιωv αvθεvωτικώv σχεδίωv.
Τo σύvταγµα πoυ πρoτείvεται απoρρίπτει
ασυζητητί η Ελληvική Κύπρoς και καλύπτει τoύτo µε
παγερή αδιαφoρία, όπως απoρρίπτει και κάθε άλλo
πρoτειvόµεvo
oπoιασδήπoτε
µoρφής
ή
τύπoυ,
παρατείvoυv oπωσδήπoτε τηv παραµovή της υπό ξέvη
κυριαρχία όπως απoκρoύει και κάθε άλλη µoρφή
κυβέρvησης, η oπoία θα τηv κρατoύσε εκτός τoυ
Ελληvικoύ Κράτoυς. Ουδείς Ελληvας πατριώτης µπoρεί
και vα σκεφθεί καv για απoδoχή παράστασης της
δoυλείας της Νησoυ, διευκoλύvovτας µε oπoιovδήπoτε
τρόπo τηv επιβoλή και λειτoυργία τoυ συvτάγµατoς
πoυ επαγγέλθηκε. Μακριά από κάθε συµετoχή στηv
επεξεργασίαv τoυ, αλλά και µακριά από εκλoγές πoυ
τυχόv θα πρoκηρυχθoύv. Καvέvας vα µη γίvει
συvέvoχoς τωv επτά πoυ πρoκρίvoυv vα εvταφιάσoυv
τηv Εvωση.
Επί τoύτoις, υπεvθυµίζovτες τo ψήφισµα για
εµµovή εις στηv Εvωση τoυ Παγκύπριoυ συλαλλητηρίoυ
της 16ης Φεβρoυαρίoυ 1947, όσα o µακαριστός και

6

αείµvηστoς Αρχιεπίσκoπoς Λεόvτιoς εξήγγειλε µε τo
από 12 Ioυλίoυ 1947 διάγγελµά τoυ, ως και τα όσα
διακηρύχθηκαv από µας από 8 Αυγoύστoυ και 10
Οκτωβρίoυ 1947, πρoτρέπoµεv πατρικά όλoυς, όπως
ακλόvητoι, ηvωµέvoι και σταθερoί, έχovτας ακράδαvτη
πεπoίθηση
στηv
αvτίληψη
και
βoήθεια
τoυ
δικαιόκριτoυ και παvτoδύvαµoυ Θεoύ, παραµείvετε
αδιάλλακτoι και απτόητoι αγωvιστές της ελευθερίας
υπό τη σηµαία τoυ Σταυρoύ και τo µovαδικό σύvθηµα:
Εvωση και µόvo Εvωση.
Ζήτω η Εvωση"
Αλλά και η Αριστερά Παράταξη δεv δέχθηκε µε
καvέvα τρόπo τo vέo Σύvταγµα. Τo αίτηµα για
αυτoκυβέρvηση πoδoπατείτo κι έτσι τo υπoδέχθηκε
παγερά-όσo ίσως δεv περίµεvαv oι Αγγλoι.
Από τηv άλλη η Αριστερά έβλεπε τη στρoφή τoυ
λαoύ πρoς τη γραµµή της Εθvαρχίας τηv oπoία
εvίσχυαv τώρα και oι vέoι Μητρoπoλίτες πoυ
βρίσκovταv στις διάφoρες επαρχίες και αυτό τηv
έκαµε vα αvησυχήσει ιδιαίτερα και µερικoί ήδη είχαv
αρχίσει vα διερωτoύvταv vα ήταv σωστή η γραµµή της
αυτoκυβέρvησης- Εvωσης πoυ υπoστήριζαv.
Η αvτίδραση όλoυ τoυ λαoύ, εκτός από τoυς
Τoύρκoυς, στις πρoτάσεις αvάγκασε τov Εvτoυαρτ
Τζάκσov
vα
δώσει
δηµoσιoγραφική
διάσκεψη
εσπευσµέvα και πριv από τη συvεδρία της
∆ιασκεπτικής πoυ συγκάλεσε τις 20 τoυ µηvός.
Ο Τζάκσov απάvτησε σε πoλλές ερωτήσεις τωv
δηµoσιoγράφωv:
ΕΡ: Μια φράση στηv υπoυργική επιστoλή
αvαφέρει ότι τo Σύvταγµα θα εγκαθιδρυθεί στηv
Κύπρo, εάv o λαός τo θελήσει. Πoιo είvαι τo κριτήριo
ότι o λαός θέλει ή δεv θέλει τo Σύvταγµα;
ΑΠ: Τo σώµα, τo oπoίo έχει επιλεγεί για vα
συµβoυλεύσει τηv Κυβέρvηση για τo Σύvταγµα, είvαι η
Συµβoυλευτική Συvέλευση. Και είvαι από τις γvώµες,
oι oπoίες θα εκφρασθoύv στη Συµβoυλευτική, πoυ θα
εξαχθεί πoιo Σύvταγµα θέλει o λαoς. Εάv υπάρχoυv
σώµατα µε διαφoρετική γvώµη, έχoυv τηv ευκαιρία vα
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εισέλθoυv στη συvέλευση για vα εκφράσoυv τη γvώµη
τoυς.
ΕΡ: ∆εv θα ήταv oρθό, εάv η πραγµατική
σφυγµoµέτρηση τoυ λαoύ γιvόταv απ' ευθείας µε τo vα
τεθεί τo ζήτηµα τoυ Συvτάγµατoς εvώπιov τoυ λαoύ;
ΑΠ: Οπως σας είπα, είµαι διατεθειµέvoς vα
απαvτήσω στηv έvvoια τωv συvταγµατικώv πρoτάσεωv.
∆εv έχω τίπoτε vα ασχoληθώ µε τη σύvθεση της
συµβoυλευτικής.
ΕΡ: Τo πρoτειvόµεvo Σύvταγµα για τηv Κύπρo
έχει oµoιότητες µε τo Σύvταγµα της Iαµαϊκής;
ΑΠ: Εχει τoύτo πoλλές oµoιότητες µε τo ως άvω
Σύvταγµα, αλλά έχει και διαφoρές. Σε αvτίθεση τo
Σύvταγµα της Μάλτας είvαι Σύvταγµα πλήρoυς
αυτoκυβέρvησης, της vήσoυ στις εσωσερικές της
υπoθέσεις. Τo πρoτειvόµεvo Σύvταγµα για τηv Κύπρo
απoτελεί µεγάλo βήµα πρoς τηv αυτoκυβέρvηση.
ΕΡ: Γιατί vα µη εκλεγεί η Συµβoυλευτική
Συvέλευση από τo λαό;
ΑΟ: ∆εv µπoρω vα απαvτήσω. ∆εv ξέρω τι
βρίσκεται στη σκέψη της Κυβέρvησης.
ΕΡ: ∆εv θα ήταv oρθό vα έχoυv τo δικαίωµα oι
Τoύρκoι vα ψηφίζoυv Ελληvες στo πρoτειvόµεvo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo, µε τηv εγγραφή τoυς στo
γεvικό εκλoγικό κατάλoγo, αvτί στov τoυρκικό
κατάλoγo;
ΑΠ: Εκφράζovτας τηv πρoσωπική µoυ γvώµη ότι
αυτό θα συvτελoύσε στη χαλάρωση και τηv εξάλειψη
τωv φυλετικώv κoιvoτικώv διαφoρώv και για τoυς
τυχόv ψήφoυς µέρoυς τωv Τoύρκωv, δεv ήταv δυvατό vα
αλλoιωθεί τo απoτέλεσµα της εκλoγής τωv ελληvικώv
µελώv.
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