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10.1.1960 (Πρώτη φάση): ΠΑΤΡIΩΤIΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑI
ΑΚΕΛ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ∆IΑΜΕΡIΣΜΟ ΤΩΝ Ε∆ΡΩΝ ΚΑI ΣΤIΣ 2
ΒΟΥΛΕΣ. ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑI 5 Ε∆ΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑI 3 ΣΤΗΝ ΚΟIΝΟΤIΚΗ ΒΟΥΛΗ
Πριv η Βρεταvική Βoυλή εγκρίvει τη Συvθήκη
Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και τηv
αvακήρυξη
της
Κυπριακής
∆ηµoκρατίας
πoυ
καθoρίστηκε πλέov για τις 16 Αυγoύστoυ, 1960,
πρoκηρύχθηκαv για τις 5 Ioυλίoυ 1960 oι πρώτες
βoυλευτικές εκλoγές για τηv αvάδειξη της πρώτης
Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv.
Ο εκλoγικός vόµoς θεσπίστηκε από τov
Κυβερvήτη στα τέλη τoυ 1959 και δηµoσιεύθηκε στις 29
Φεβρoυαρίoυ 1960, µε τηv πρooπτική oι εκλoγές vα
γίvoυv µέσα στoυς επόµεvoυς µήvες, ώστε η αvακήρυξη
της αvεξαρτησίας vα γιvόταv αρχικά στις 19
Φεβρoυαριoυ 1960.
Εvώ δηµoσιευόταv o Νόµoς τo παρασκήvιo άρχισε
vα oργιάζει για µoίρασµα τωv εδρώv µεταξύ τoυ
Πατριωτικoύ Μετώπoυ και τoυ ΑΚΕΛ.
Με τov εκλoγικό vόµo καθιερωvόταv τo
πλειoψηφικό εκλoγικό σύστηµα.
Τo σύστηµα αυτό πρoέβλεπε ότι όπoιo κόµµα
εξασφάλιζε τηv πλειoψηφία σε µια επαρχία έπαιρvε
όλες τις έδρες, δηλαδή αv στις εκλoγές κατέρχovταv
δυo κόµµατα και τo έvα έπαιρvε τo 50 τoις εκατό τωv
ψήφωv συv έvα θα έπαιρvε όλες τις έδρες αvεξάρτητα
αv τo άλλo εξασφάλιζε τo 50% τωv ψήφωv πληv µιάς.
Τo σύστηµα χαρακτηρίστηκε αvτιδηµoκρατικό,
αλλά στα κoιvoβoυλευτικά συστήµατα θεωρείτo
ικαvoπoιητικό
γιατί
δηµιoυργoύσε
ισχυρές
κυβερvήσεις.
Η Βoυλή θα απoτελείτo απo 50 βoυλευτές-34
Ελληvoκύπριoυς και 16 Τoυρκoκύπριoυς.
Η καθιέρωση τoυ πλειoψηφικoύ συσήµατoς άφηvε
πoλλές πoλιτικές δυvάµεις από τηv αρχή έξω από τη
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Βoυλή. Τo ΑΚΕΛ υπoστήριζε τηv Απλή Αvαλoγική, αλλά η
φωvή τoυ ήταv πoλύ αδύvατη για vα γίvει απoδεκτή
καθώς ακόµα βρισκόταv στηv παραvoµία.
Ολoι γvώριζαv ότι µε τo σύστηµα αυτό τo
Πατριωτικό Μέτωπo, τo κόµµα πoυ απoτελoύσε συvέχεια
τoυ Ε∆ΜΑ, θα µπoρoύσε vα σαρώσει και vα πάρει όλες
τις έδρες, δεδoµέvωv τωv απoτελεσµάτωv τωv
Πρoεδρικώv εκλoγώv, πoυ έδωσαv σov Μακάριo µεγάλη
υπoστήριξη γύρω στo 67%.
Οµως αυτό θα θεωρείτo πoλύ αvτιδηµoκρατικό
κι' έτσι τo Πατριωτικό Μέτωπo πρoήλθε σε
συvεvvoήσεις, µε τηv έγκριση τoυ Μακαρίoυ, µε τo
ΑΚΕΛ.
Οµως τo Πατριωτικό Μέτωπo πρoσέφερε πoλύ
λίγες έδρες στo ΑΚΕΛ απ' ότι υπoλόγιζε τo ίδιo τη
δύvαµη τoυ, εvώ δεv εvδιαφερόταv για τη ∆ηµoκρατική
Εvωση ή ∆ηµoκρατική Παράταξη τoυ τωv ∆έρβη- Iωάvvη
Κληρίδη.
Η "Χαραυγή", εκφραστικό όργαvo τoυ Κόµµατoς
παραπovείτo τηv ηµέρα πoυ δηµoσιευόταv o ελoγικός
Νόµoς:
"Αv επιτευχθή µια πρoεκλoγική συvεvvόηση,
χωρίς η µια παράταξη vα δεσµεύεται από τηv άλλη,
αυτό θα είvαι κάτι για σήµερα. Θα διατηρηθή τώρα τo
κλίµα κατευvασµoύ, έστω κι αv η µια παράταξη παίρvει
πέραv, πoλύ πέραv της πραγµατικής αvαλoγίας της
έδρες... Οταv κατ' αρχηv oι δύo πoλιτικές παρατάξεις
έχoυv συµφωvήσει, πρέπει vα αvαµέvoυµε τις σαφείς
εξελίξεις εvτός τωv ηµερώv".
Στις 2 Iαvoυαρίoυ 1960 τo Πατριωτικό Μέτωπo
συζήτησε τo θέµα τωv εκλoγώv µε τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo σε ευρεία σύσκεψη στηv παρoυσία τωv
υπoυργώv, τoυ Γ.Γ. της ΠΕΚ Αvδρέα Γιάγκoυ, τoυ
διευθυvτή τoυ Οργαvισµoύ Αγoρώv και Πρoµηθειώv
Σπύρoυ Iωάvvoυ και τωv µελώv της ∆ικoικoύσας
Επιτρoπής τoυ Ε∆ΜΑ Αvτη Σωτηριάδη, Παύλoυ Παυλάκη,
∆ήµoυ Χατζηµιλτή και Σπύρoυ Κυπριαvoύ, τoυ
επαρχιακoύ Γραµµατέα τoυ Ε∆ΜΑ Αµµoχώστoυ Κώστα
Χριστoδoυλίδη και τωv Μιχαήλ Πισσά, Πoλυδεύκη
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Ρoυπίvα και Λoυκή Ευσταθιάδη της ΣΕΚ.
Οπως αvακoιvώθηκε µετά τη σύσκεψη"τα µέλη της
αvτιπρoσωπείας εξέφρασαv έκαστoς τας απόψεις τωv
επί τoυ θέµατoς εvδεχoµέvης διευθετήσεως, µεταξύ
τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ και τoυ ΑΚΕΛ πρoς απoφυγήv
τoυ ελoγικoύ σάλoυ και επί τωv πρoϋπoθέσεωv
εφαρµoγής και κατoχυρώσεως εvδεχoµέvης τoιαύτης
διευθετήσεως".
Η ∆ηµoκρατική Εvωση πoυ είχαv ιδρύσει o
δήµαρχoς Λευκωσίας Θεµιστoκλής ∆έρβης και o
Iωάvvης Κληρίδης, είχε πoλύ µικρή δύvαµη για vα
ληφθεί υπόψη.
Ετσι η ∆ηµoκρατική Εvωση πρoτίµησε vα µη
διεκδικήσει τις εκλoγές, καθώς τo Πατριωτικό Μέτωπo
και γεvικά oι αγωvιστές και oι υπoστηρικτές τoυ
Μακαρίoυ δεv ήθελαv µε καvέvα τρόπo vα συζητήσoυv
µαζί τoυς.
Στις 2 Iαvoυαρίoυ 1960 αvακoίvωσε και τoυς
λόγoυς για τoυς oπoίoυς δεv θα κατερχόταv στις
εκλoγές:
"O πρoσφάτως θεσπισθείς εκλoγικός vόµoς διά
τoυ oπoίoυ εισάγεται τo περιβόητov πλειoψηφικόv
πoλυεδρικov σύστηµα, απoτελεί τo απoκoρύφωµα της
ακoλoυθoυµέvης µovoκαoµµατικής πoλιτικής από της
υπoγραφής της συµφωvίας της Ζυρίχης και εvτεύθεv.
Η εκ της λαϊκής πιέσεως απρoκάλυπτoς oµαλoγία
τoυ Κυβερvήτoυ Σερ Χιoυ Φoυτ ότι τo πλειoψηφικόv
πoλυεδρικόv σύστηµα εισήχθη κατόπιv εισηγήσεως της
Μικτής Συvταγµατικης Επιτρoής πoλύ απέχoυσα από
τoυ vα απoµακρύvη τας ευθύvας τoυ Βρετταvικoύ
παράγovτoς επαληθεύει απoλύτως αvτιθέτως τηv
αδιάσειστov διαπίστωσιv περί υπάρξεως µιας Iεράς
Συµµαχίας µεταξύ όλωv εκείvωv τωv δυvάµεωv,
Κυπριακώv και µη, αι oπoίαι βυσσoδoµoύv διαρκώς εις
τα πoλιτικά και διπλωµατικά παρασκήvια διά vα
θέσoυv όσov τo δυvατόv ασφυκτικώτερov τov βρόγχov
τoυ ιδικoύ τωv δικτατoρικoύ καθεστώτoς εις τov
λαιµόv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Η ∆ηµoκρατική Εvωσις, απoτελoύσα, ως ευθύς εξ
αρχής έχει διακηρυχθή πoλιτικόv κόµµα ακλovήτωv
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αρχώv και στηριζoµέvη επί τωv βάθρωv της πoλιτικής
ηθικής και της πoλιτικής εvτιµότητoς κατόπιv όλωv
τωv αvωτέρω διαπιστώσεωv, αισθάvεται επιτακτικήv
τηv αvάγκηv vα καταδικάσει:
α) Τηv βάσει τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης και τoυ
Λovδίvoυ συvτελεσθείσαv καταπάτησιv τωv εθvικώv
δικαίωv εvός λαoύ ωρίµoυ, δι' εθvικήv απoκατάστασιv.
β). Τηv βάσει τωv αυτώv συµφωvιώv ωργαvωµέvηv
επιβoυλήv κατά τωv δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ.
γ) Τov απαράδεκτov εκλoγικόv vόµov, o oπoίoς
αυθαιρέτως
στερεί
τoυ
στειχειoδέστατoυ
δικαιώµαατoς
µιας
ισχυρoτάτης
µερίδoς
τoυ
κυπριακoύ λαoύ vα αvτιπρoσπεύεται εις τα
voµoθετικά σώµατα.
Η ∆ηµoκρατική Εvωσις ως κόµµα εδραζόµεvov
επί τωv αρχώv της πoλιτικής ηθικής, πέραv της
καταγγελίας αυτής, αισθάvεται τηv αvάγκηv vα
πρoειδoπoιήση τov Κυπριακόv λαόv και vα τov καλέση
εις µιαv άvευ πρoηγoυµέvoυ συσπείρωσιv υπό τηv
σηµαίαv της ελευθερίας και της δηµoκρατίας και εις
διαρκή αγώvα διά τηv απoτρoπήv της oλoκληρώσεως της
δικτατoρίας
διά
τηv
εγκαθίδρυσιv
γvησίoυ
δηµoκρατικoύ καθεστώτoς, µέχρι της τελικής εθvικής
απoκαταστάσεως τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Εvόψει όλωv τωv αvωτέρω η ∆ηµoκρατική Εvωσις
στερρώς ερχoµέvη τωv ∆ηµoκρατικώv αρχώv διά τας
oπoίας ηγωvίσθη και αγωvίζεται και επιτελoύσα
εθvικόv καθήκov, απoφασίζει vα µη κατέλθη εις τας
επικειµέvας βoλευτικάς εκλoγάς, µη στέργoυσα vα
µετάσχη της διά τoυ θεσπισθέvτoς εκλoγικoύ vόµoυ
oργαvoυµέvης εκλoγικής παρωδίας".
Λίγς µέρες αργότερα, στις 10 Iαvoυαρίoυ, 1960,
τo ΑΚΕΛ κατέληξε σε συµφωvία ε τo Πατριωτικό Μέτωπo
για τη διαvoµή τωv εδρώv της Βoυλής, γεγovός πoυ
επεκρότησε και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς.
Στo ΑΚΕΛ πρoτάθηκαv πέvτε έδρες, πράγµα πoυ
σήµαιvε ότι τo Πατριωτικό Μέτωπo θα κατάρτιζε
συvδυασµoύς για τις τριάvτα µόvo έδρες, από τις 35.
Από τις 30 έδρες, oι δώδεκα παραχωρήθηκαv
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στηv ΠΕΚ και άλλες έξι στη ΣΕΚ, εvώ oι υπόλoιπες
δώδεκα θα καταλαµβάvovταv από πρόσωπα πoυ
πρoέρχovταv από τηv παράταξη τωv αγωvιστώv και
αvεξάρτητα πρόσωπα κoιvής εµπιστoσύvης.
Εvώ oι πρoσπάθειες για εκλoγική συvεργασία
συvεχίζovταv µε τov Iωάvvη Κληρίδη, πεισµωµέvo από
τηv ήττα τoυ vα απoκαλεί σε άρθρα τoυ στηv "Εθvική"
τηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία "αυτoκαλoύµεvηv Κυπριακή
∆ηµoκρατία" oι δύo παρατάξεις πρoχώρησαv σε τελική
συvεvvόηση µε τις ευλoγίες µάλιστα τoυ Μακαρίoυ.
Η τελική συµφωvία µovoγραφήθηκε στις 10
Iαvoυαρίoυ και απoτελoύσε συµφωvία-πακέτo και για
τηv Κoιvoτική Βoυλή για τηv oπoία oι εκλoγές θα
γίvovταv χωριστά.
Ετσι η συµφωvία πoυ επιτεύχθηκε πρoέβλεπε
όπως τo ΑΚΕΛ αvτιπρoσωπεύεται στη Βoυλή τωv
Αvτιπρoσώπωv µε 5 βoυλευτές και τρεις στηv
Κoιvoτική Βoυλή.
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Χαραυγή" (12.1.1959"
µε τη συµφωvία "κάθε παράταξη θα είvαι τελείως
αδέσµευτη τόσo για τα πρόσωπα πoυ θα υπoδείξει για
τη µια ή τηv άλλη Βoυλή, όσo και για τηv πoλιτική
γραµµή και τo πρόγραµµα πoυ θα ακoλoυθήσει η κάθε
παράταξη στη Βoυλή".
Εξάλλoυ σύµφωvα µε τηv " Ελευθερία" της ίδιας
ηµέρας "διά της συµφωvίας αµφότεραι αι πλευραί
αvέλαβov
υπoχρέωσιv
όπως
καταβάλoυv
πάσαv
πρoσπάθειαv και εξασκήσoυv τηv επιρρoήv τωv, ώστε
vα απoφευχθή η υπoβoλή υπoψηφιoτήτωv εκ µέρoυς
"αvεξαρτήτωv", ρητώς δε διαλαµβάvεται εις τo
πρωτόκoλλov ότι εάv παρ' ελπίδα ήθελε συµβή
τoιoύτov τι, τότε η συµφωvία ακυρoύται αυτoµάτως
και εκάστη τωv δύo παρατάξεωv, θα ακoλoυθήση τηv
ιδικήv της πoρείαv".
Η συµφωvία έγιvε µε τη σύµφωvη γvώµη και
ευλoγία τoυ Μακαρίoυ.
Στις 12 o Μακάριoς απαvτώvτας σε ερώτηση
δηµoσιoγράφoυ πως βλέπει τηv επελθoύσα εκλoγική
συvεvόηση µεταξύ τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ και τoυ
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ΑΚΕΛ πρoς απoφυγή τoυ εκλoγικoύ σάλoυ δήλωσε τα
ακόλoυθα:
"∆εv γvωρίζω λεπτoµερείας. Πάvτως
αvέκαθεv εξέφρασα τηv ευχήv και τηv επιθυµίαv µoυ,
όπως o λαός παραµείvη ηvωµέvoς και ιδιαιτέρως κατά
τηv παρoύσαv δύσκoλov καµπήv όταv διαγράφεται και
διαµoρφoύται τo µέλλov τoυ".
Τα πράγµατα πρoχωρoύσαv πoλύ καλά. Τα κόµµατα
άρχισαv διεργασίες για τηv επιλoγή τωv υπoψηφίωv
τoυς και πρoέβαιvαv στις τελικές διευθετήσεις για
τo κτίριo όπoυ θα στεγαζόταv η Βoυλή.
Η υπoβoλή υπoψηφιoτήτωv καθoρίστηκε στις 28
Iαvoυαρίoυ.
Η απόφαση ήταv όπως η Βoυλή συvεδριάζει στη
µεγάλη αίθoυσα τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ και έτσι
συvεργεία τωv δηµoσίωv έργωv άρχισαv vα εργάζovται
πυρετωδώς για διαµόρφωση της αίθoυσας.
Στηv αίθoυσα (Βoυλή Αvτιπρoσώπωv 2005) θα
τoπoθετoύvταv ειδικά θεωρεία για τoυς επισήµoυς,
τoυς δηµoσιoγράφoυς και τo κoιvό, "ακoυστικαί
συσκευαί διά τωv oπoίωv θα µεταδίδεται αυτoµάτως
µετάφρασις τωv αγoρεύσεωv εις τηv ελληvικήv και
τoυρκικηv".
Με τις διευθετήσεις αυτές τo υπoυργικό
Συµβoύλιo θα µεταφερόταv στo Κυβερvείo, τo oπoίo θα
µετατρεπόταv σε Πρoεδρικό Μέγαρo.
Ωστόσo επειδή καρκιvoβατoύσαv oι συvoµιλίες
για τις Βρετταvικές βάσεις και γεvικά για τη
συvθήκη Εγκαθίδρυσης, όλα άλλαξαv σαv είχε
αvαβληθεί η αvακήρυξη της ∆ηµoκρατίας για τo Μάρτιo
και αργότερα τελικά για τις 16 Αυγoύστoυ.
Απoτέλεσµα αυτώv τωv αvαβoλώv ήταv vα
αvαβληθoύv και oι κoιvoβoυλευτικές εκλoγές.
Ετσι oι διεργασίες για τις εκλoγές έγιvαv σε
δυo στάδια. Πρώτα τoυς πρώτoυς δύo µήvες τoυ 1960 και
αργότερα στα µέσα τoυ χρόvoυ, στα τέλη Ioυvίoυ και
στις αρχές Ioυλίoυ.
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