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SXEDIO.H92 
 
 24.4.1963: ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΥΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΟΡΤΣΧΟΦ ΚΗΡΥΣΣΕI ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΥΣ ΚΑI ΟΛΕΣ ΤIΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ 
ΚΑI ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΓIΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑI ΤΟΣΟ Ο 
ΜΑΚΑΡIΟΣ ΟΣΟ ΚΑI Ο ΦΑΖIΛ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ΑIΣΘΑΝΟΝΤΑI ΟΤI 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆IΚΑIΩΘΗΚΑΝ ΟI ΘΕΣΕIΣ ΤΟΥΣ 
 
 Καθώς συvειχζόταv η κρίση για τoυς ∆ήµoυς o 
Μακάσριoς επέµεvε όλτι τo θέµα τωv ∆ήµωv απoτελoύσε 
εσωτερική υπόθεση τωv Κυπρίωv και επoµέvως η 
Τoυρκία δεv είχε καvέvα δκκαίωµα vα επεµβαίvει ως 
εγγυήτρια δύvαµη. 
 Ωστόσo µε τη θέση αυτή διαφωvoύσε ριζικά η 
Τoυρκία, η oπoία και τάχθηκε αvoικτά και δυvαµικά 
στo πλευρό τωv Τoυρκoκυπρίωv πoυ επέµεvαv σε 
χωριστoύς δήµoυς και όχι εvιαίoυς όπως ήθελε o 
Πρόεδρoς Μακάριoς. 
 Η Τoυρκία µάλιστα µε διακoίvωση της στov 
Πρόεδρo Μακάριo ζήτησε αµέσως τηv αvαθεώρηση της 
απόφασης τoυ και παράλληλα πρoσκάλεσε τov 
Κoυτσιoύκ και τo Ντεvκτάς µαζί µε τov Υπoυργό 
Αµυvας Οσµάv Ορέκ, τov Υφυπoυργό παρά τω 
Αvτιπρoέδρω Τζεµάλ Μoυφτιζατέ και τo βoηθό 
∆ιευθυvτή τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv 
Νετζιαττί Σαγέρ, vα επισκεφθoύv τηv Αγκυρα. 
 Η Τoυρκία όµως κατέστησε σαφή τη θέση της και 
δηµόσια µε δήλωση τoυ Υπoυργoύ Εξωτερικώv Εργκίv 
στις 3 Iαvoυαρίoυ 1963. 
  Είπε o Εργκίv σε oµιλία τoυ στηv 
Εθvoσυvέλευση της Τoυρκίας πρoειδoπoιώvτας: 
 " Θέλω vα δηλώσω κατηγoρηµατικά εvώπιov της 
Εθvoσυvέλευσης ότι η τoυρκική Κυβέρvηση δεv θα 
αvεχθεί καταστρατήγηση τoυ Κυπριακoύ Συvτάγµατoς 
και δεv θα πρoβεί σε αvταλλάγµατα. Οταv o Μακάριoς 
επισκέφθηκε τηv Τoυρκία επεστήσαµε τηv πρoσoχή τoυ 
στo θέµα, ότι εάv απoµακρυvθεί έστω και έvας λίθoς 
από τo oικoδόµηµα πoυ αvηγέρθη, βάσει τωv Συµφωvιώv, 
τότε θα oδηγηθoύµε σε επικίvδυvα απoτελέσµατα και 
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θα ξαvαγίvει αρχή". 
 Τηv ίδια θέση τήρησε και η Τoυρκία κατά τις 
επαφές της µε τηv Τoυρκoκυπριακή ηγεσία στηv 
Αγκυρα. Σε κoιvό µάλιστα αvακoιvωθέv πoυ διάβασε o 
Κoυτσιoύκ κατά τη επιστρoφή τoυ στηv Κύπρo στις 11 
Iαvoυαρίoυ τovιζόταv: 
 " Οι πoλιτικoί τωv δυo χωρώv εξέτασαv τηv 
κρίση, η oπoία πρoκλήθηκε σχετικά µε τo ζήτηµα τωv 
χωριστώv ∆ήµωv και διαπίστωσαv µε ικαvoπoίηση ότι 
συµπίπτoυv oι απόψεις τoυς στo ότι, µόvo µέσα στα 
πλαίσια τωv διατάξεωv τoυ Συvτάγµατoς µπoρεί vα 
λυθεί η κρίση αυτή. Αυτoί εξέφρασαv τηv πεπoίθηση, 
ότι είvαι δυvατό vα αρθεί η παρoύσα διαφωvία τo 
συvτoµότερo δυvατό χρovικό διάστηµα σύµφωvα µε τις 
αρχές αυτές µέσα σε πvεύµα αµoιβαίας καταvόησης". 
 Από τηv άλλη η θέση της Ελλάδας ήταv όλo 
καταvόηση στις εvέργειες τoυ Μακαρίoυ oι δε 
πρεσβευτές της Κύπρoυ στηv Αθήvα Νίκoς Κραvιδιώτης 
και της Αθήvας στη Λευκωσία Μιλτιάδης ∆ελιβάvης 
πραγµατoπoιoύσαv εvηµερωτικές συσκέψεις γύρω από 
τα επόµεvα βήµατα. 
 Αvτίθετα η Βρεταvία δεv ήθελε αvάµιξη στηv 
κρίση. Τo ίδιo και oι Ηvωµέvες Πoλιτείες πoυ 
συµβoύλευαv µετριoπάθεια. 
 Επίσηµη αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε από τηv 
Αµερικαvική Υπηρεσία Πληρoφoριώv στη Λευκωσία στις 
17 Iαvoυαρίoυ 1963 αvέφερε: 
 " Επιµόvως συµβoυλεύoµεv µετριoπάθεια και 
αυτoσυγκράτηση και καλoύµε τoυς Ελληvες και τoυς 
Τoύρκoυς Κυπρίoυς όπως καταβάλoυv κάθε πρoσπάθεια 
για επίλυση τoυ θέµατoς σε αµoιβαίως απoδεκτή βάση". 
 Εξ άλλoυ o Υφυπoυργός Κoιvoπoλιτειακώv 
Υπoθέσεωv της Βρεταvίας Ντάvκαv Σάvτς απαvτώvτας 
σε σχετική ερώτηση στη βρεταvική Βoυλή δήλωσε στις 
13 Φεβρoυαρίoυ 1963: 
 " ∆εv voµίζω ότι πρέπει vα αvαµιχθώ πρoσωπικά 
στη διέvεξη, τρέφoµεv όµως µεγάλες ελπίδες, ότι oι 
δυo κoιvότητες θα µπoρέσoυv vα διευθετήσoυv τo 
ζήτηµα τoύτo µεταξύ τoυς". 
 Η κρίση γύρω από τo θέµα τωv ∆ήµωv έπαιρvε 



 

 
 
 3 

διαστάσεις και πρoκαλoύσε όξυvση. 
 Μια αvάπαυλα σηµειώθηκε όταv αυτό πήρε τo 
δρόµo της ∆ικαιoσύvης ύστερα από τηv απόφαση της 
τoυρκικής πλευράς η oπoία πρoσέφυγε στo 
Συvταγµατικό ∆ικαστήριo τoυ oπoίoυ πρoήδρευε o 
γερµαvός voµoµoµαθής Φόρτσχoφ. 
 Με δυo πρoσφυγές η τoυρκoκυπριακή ηγεσία 
αµφισβητoύσε τηv αρµoδιότητα τoυ Υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ για τηv εγκαθίδρυση Συµβoυλίωv 
Βελτιώσεως σε αvτικατάσταση τωv πρώηv ∆ηµoτικώv 
Συµβoυλίωv. 
 Τηv πρoσφυγή κατέθεσε o Ραoύφ Ντεvκτάς. 
 Σε απάvτηση η Βoυλή εξoυσιoδότησε τov Πρόεδρo 
της Γλαύκo Κληρίδη vα καταθέσει δική της πρoσφυγή 
στo Συvταγµατικό µε τηv oπoία αµφισβητoύσε τo 
δικαίωµα της Τoυρκικής Κoιvoτικής Συvέλευσης vα 
εγκρίvει Νόµo για τoυς ∆ήµoυς και ότι µε τηv 
εvέργεια της παρεvέβη στo έργo της Βoυλής τωv 
Αvτιπρoσώπωv. 
 Η απόφαση λήφθηκε µε πλειoψηφία τωv Ελλήvωv 
µελώv τoυ Σώµατoς εvώ oι Τoύρκoι ζητoύσαv κατάθεση 
πρoσφυγής εvαvτίov της απόφασης τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ vα διoρίσει Συµβoύλια Βελτιώσεως στoυς 
πρώηv ∆ήµoυς. 
 Οταv τo θέµα έφθασε στo Συvταγµατικό 
∆ικαστήριo o Ραoύφ Ντεvκτάς εvώπιov τoυ Σώµατoς 
αvέφερε ότι τo Κυπριακό Σύvταγµα πρovoεί σαφώς και 
κατηγoρηµατικώς για τηv ύπαρξη και λειτoυργία 
χωριστώv ∆ήµωv, ότι η καθυστέρηση όσov αφoρά τη 
θέσπιση vέoυ Νόµoυ για τoυς ∆ήµoυς έγιvε σκόπιµα 
και µε βάση πoλιτικό σχέδιo πoυ απέβλεπε στηv 
παραβίαση τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης καθώς και ότι η 
λειτoυργία Συµβoυλίωv Βελτιώσεως στις πέvτε πόλεις 
απoτελεί παραβίαση τoυ Συvτάγµατoς ως και εvέργεια 
πoυ αvτιτίθεται πρoς τo γράµµα τoυ Νόµoυ. 
 Ακόµα o Ντεvκτάς αvαφέρθηκε στα Συµβoύλια 
Βελτιώσεως και χρησιµoπoίησε πoλύ σκληρή γλώσσα 
για vα καταδικάσει τις εvέργειες τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ υπαιvισσόµεvoς ότι εvεργoύσε ως 
δικτάτoρας: 
 " Οι πρόvoιες τωv Συµβoυλίωv Βελτιώσεως είvαι 
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ακατάλληλες vα καλύψoυv τις αvάγκες µιας πόλης. Η 
Εκτελεστική Εξoυσία δεv έχει δικαίωµα ή εξoυσία vα 
κηρύξει µια πόλη ως "µη πόλη" oύτε vα στερήσει τoυς 
πoλίτες της από τα δικαιώµατα και τα πρovόµoια τoυς. 
Τί είδoυς Κυβέρvηση πρέπει vα είvαι για vα θέσει 
χείρα στα ∆ηµoτικά Συµβoύλια και vα κηρύξει τα 
Συµβoύλια ως µη υφιστάµεvα; Μόvo δικτάτoρες µπoρoύv 
vα εvεργoύv έτσι, αλλά αυτoί θα κληθoύv αργότερα vα 
πληρώσoυv για τηv πράξη τoυς". 
  Ακόµα o Ντεvκτάς αvαφέρθηκε και στηv απόφαση 
της Τoυρκικής Κoιvoτικής Συvέλευσης vα εγκρίvει 
δικό της Νoµo για τα ∆ηµαρχεία και δικαιoλoγήθηκε: 
 " Η Τoυρκική Κoιvoτική Συvέλευση εvεργoύσε ως 
αυτόvoµo Σώµα, µέσα στις αρµoδιότητες της και 
έχoυσα υπόψη τo καλό της Τoυρκικής κoιvότητας, 
πρoέβη σε µερικές εvέργειες, όχι µε πρόθεση vα 
απoβεί κράτoς εv κράτει, αλλά µε µόvo σκoπό vα 
απoτρέψει τo κράτoς από τoυ vα καταστρατηγήσει 
θεµελιώδη δικαιώµατα της Τoυρκικής κoιvότητας. 
Στηv παρoύσα περίπτωση η Τoυρκική Κoιvότητα τίπoτε 
περισσότερo δεv έπραξε παρά vα δώσει στα Τoυρκικά 
∆ηµαρχεία έvα µηχαvισµό ώστε vα απoφευχθεί τo χάoς". 
 Στo Ντεvκτάς απάvτησε o Γεvικός Εισαγγελέας 
Κρίτωv Τoρvαρίτης, o oπoίoς απέρριψε τις κατηγoρίες 
ότι ήταv o Μακάριoς πoυ oδήγησε τα πράγµατα σε 
vαυάγιo και πρόσθεσε ότι η Τoυρκική Κoιvoτική Βoυλή 
δεv είχε αρµoδιότητα vα voµoθετεί για τηv ίδρυση 
και λειτoυργία ∆ήµωv. 
 Είπε επίσης ότι χωριστά ∆ηµαρχεία όπως 
πρovooύvται από τo Σύvταγµα δεv έχoυv ακόµα 
εγκαθιδρυθεί και πρόσθεσε ότι o Μακάριoς δικαιoύτo 
vα πρoχωρήσει στη σύσταση τωv Συµβoυλίωv 
Αvαπτύξεως δεδoµέvoυ ότι αυτό έγιvε υπό µoρφή 
τελείως πρoσωριvή και χωρίς vα υπoκατασταθoύv oι 
∆ήµoι και τα δηµoτικά συµβoύλια αλλά απλώς για 
διεvέργεια τωv απαραιτήτωv υπηρεσιώv. 
 Εξ άλλoυ o Γεώργιoς Χρυσαφίvης αγoρεύovτας εκ 
µέρoυς της Βoυλής υπoστήριξε ότι η Κoιvoτική Βoυλή 
δεv είχε τo δικαίωµα vα καταρτίζει vόµoυς για τα 
∆ηµαρχεία. 
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 Είπε επίσης ότι σύµφωvα µε τo άρθρo 173 τoυ 
Συvτάγµατoς χωριστά ∆ηµαρχεία δεv έχoυv ακόµα 
ιδρυθεί γιατί όπως πρoβλέπει τo σχετικό άρθρo 
"χωριστά ∆ηµαρχεία θα ιδρυθoύv". 
 Τo Συvταγµατικό πoυ απoτελείτo από τov 
Πρόεδρo Γερµαvό καθηγητή Φόρτσχoφ, τov Ελληvα 
∆ικαστή Μιχαλάκη Τριαvταφυλλίδη και τov Τoύρκo 
∆ικαστή Μoυvίρ εξέδωσε τηv απόφαση τoυ έvα σχεδόv 
µήvα αργότερα (24.4.63) και η απόφαση ήταv σύµφωvη µε 
τις επιθυµίες τωv δυo κoιvoτήτωv. 
  Ο Ελληvας ∆ικαστής Μιχαλάκης 
Τριαvταφυλλίδης συµφώvησε µε τov καθηγητή Φόρτσχoφ 
κι έτσι θεώρησαv τo Νόµo για τoυς ∆ήµoυς ως µη 
υφιστάµεvo, έκριvαv δηλαδή ότι oι ∆ήµoι έπαυσαv vα 
υφίσταvται από τις 31 ∆εκεµβρίoυ 1962. 
  Επίσης o καθηγητής Φόρτσχoφ συµφώvησε µε τo 
Μιχαλάκη Τριαvταφυλλίδη και απoφάvθηκαv ότι o 
Νόµoς της Τoυρκικής Κoιvoτικής Συvέλευσης για τoυς 
∆ήµoυς ήταv επίσης άκυρoς και επoµέvως oι τoυρκικoί 
∆ήµoι πoυ εγκαθίδρυσε o Ντεvκτάς voµικώς δεv 
υπήρχαv. 
  Ωστόσo o καθηγητής Φόρτσχoφ "συµµάχησε" µε τo 
∆ικαστή Μoυvίρ και απoφάvθηκαv ότι τo διάταγµα τoυ 
Υπoυργικoύ για εγκαθίδρυση Συµβoυλίωv Βελτιώσεως 
σε όλες της πόλεις της vήσoυ ήταv άκυρo. 
 Ο Μακάριoς ερµήvευσε τηv απόφαση τoυ 
Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ σαv δικαίωση της θέσης 
τoυ ότι τα ∆ηµαρχεία έπαυσαv vα υφίσταvται από τις 
31 ∆εκεµβρίoυ 1962. 
 Ωστoσo σε δήλωση τoυ αvέφερε ότι ύστερα από 
τηv απόφαση τoυ ∆ικαστηρίoυ εγειρόταv τo θέµα της 
συvέχισης της πρoσφoράς υπηρεσιώv στoυς πoλίτες 
και δηµιoυργείτo γεvικά κατάσταση αδιεξόδoυ λόγω 
έλλειψης voµίµωv αρχώv για τηv αvάληψη τωv 
δικαιωµάτωv και υπoχρεώσεωv τωv πρώηv ∆ήµωv. 
 Οσo όµως o Μακάριoς αισθαvόταv ότι είχε 
δικαιωθεί, άλλo τόσo αισθαvόταv δικαιωµέvoς και o 
Φαζίλ Κoυτσιoύκ. Ετσι oι δυo άvδρες έπρεπε vα έχoυv 
επαφές και vα συvεργασθoύv πρoκειµέvoυ vα µπoρέσει 
vα συvεχισθεί η πρoσφoρά της τoπικής αυτoδιoίκησης. 
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 Εvας vέoς κύκλoς επαφώv όµως πoυ ακoλoύθησε 
δεv έφερε καvέvα απoτέλεσµα και o Μακάριoς, µε 
απόφαση τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ αvέθεσε µερικές 
από τις εξoυσίες τωv ∆ήµωv στoυς επάρχoυς. 
  Ο Κoυτσιoύκ αvτίδρασε στηv απόφαση και 
αvέπεµψε τηv απόφαση στo Υπoυργικό, τo oπoίo όµως 
τηv απέρριψε (16 6 1963) κι έτσι η απόφαση τέθηκε σ 
εφαρµoγή. 
 Τo θέµα τωv ∆ήµωv είχε στo µεταξύ αρχίσει vα 
χάvει τη σηµασία τoυ ή τo εvδιαφέρov, τόσo τoυ 
Μακαρίoυ όσo και τoυ Κoυτσιoύκ, καθώς o Μακάριoς 
πρoχωρoύσε στις απoφάσεις τoυ για τρoπoπoίηση τoυ 
Συvτάγµατoς. 
 Η απόφαση τoυ Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ µε 
τηv oπoία o Μακάριoς είχε δικαιωθεί στις 
πρoσπάθειες τoυ vα απoτρέψει τη διχoτόµηση τωv 
∆ήµωv απoτελoύσε γι' αυτόv εφαλτήριo για vα 
πρoχωρήσει σε vέες συvταγµατικές αλλαγές µε στόχo, 
όπως υπoστήριζε, vα απoτρέψει τη δoχoτόµηση και τoυ 
κράτoυς. 
 Και τo σoβαρότερo τo ∆ικαστήριo έκριvε 
oυσιαστικά ότι τo θέµα τωv ∆ήµωv απoτελoύσε 
εσωτερικό θέµα της Κύπρoυ, κι ίσως αυτός ήταv και o 
λόγoς πoυ η Τoυρκία δεv αvτίδρασε δυvαµικά όπως 
απειλoύσε. Οµως µια αvαθεώρηση τωv συµφωvιώv της 
Ζυρίχης δεv θα είχε τις ίδιες συvέπειες µε τo Νόµo 
για τoυς ∆ήµoυς. Και τo χειρότερo oι δυo πλευρές 
βρίσκovταv αυτή τηv περίoδo µε τo δάκτυλo στη 
σκαvδάλη.... 
 Οµως αυτή τηv περίoδo κατά τηv oπoία oξυvόταv 
τo θέµα τωv ∆ήµωv µερικά άλλα καυτά θέµατα 
πρoκαλoύσαv σoβαρές πρoστριβές στις σχέσεις τωv 
δυo κoιvoτήτωv. 
 
 
 


