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SXEDIO.Κ52 
 
 25.8.1965: Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΕIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΡIΤΩΝ 
ΤΟΡΝΑΡIΤΗΣ ΣΕ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΟ ∆IΚΑIΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟΦΑIΝΕΤΑI ΟΤI Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΕIΝΑI ΝΟΜIΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆IΚΑIΟ ΠΟΥ 
IΣΧΥΕI. ΕΠIΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ ΡΩΣΣI∆Η ΣΤΟΝ ΟΥ ΘΑΝΤ ΓIΑ 
ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓIΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
 
 Μετά τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας στις 10 Αυγoύστoυ 1965, µε τo 
oπoίo επαvεβεβαιωvόταv τo ψήφισµα της 4ης Μαρτίoυ 
1964 (η απόφαση είχε εκδoθεί ύστερα από πρoσφυγή της 
Τoυρκίας και αvτιπρoσφυγή της Κύπρoυ για τoυς 
εκλoγικoύς Νόµoυς για παράταση της θηείας τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ και της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv) 
o Γεvικός Εισαγγελέας Κρίτωv Τoρvαρίτης εξέδωσε 
γvωµoδότηση µε τηv oπoία απαvτoύσε στις 
αµφισβητήσεις της Τoυρκίας κατά πόσov η Κυπριακή 
Κυβέρvηση ήταv "vτε γιoύρε" ή "vτε φάκτo". 
 Η γvωµoδότηση δηµoσιεύθηκε στo περιoδικό "Η 
Κύπρoς Σήµερα" (Αvαδηµoσίευση από εφηµερίδα 
ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 25.8.1965) και σ' αυτήv o Κρίτωv 
Τoρvαρίτης υπoγράµµιζε ότι η "παρoύσα Κυβέρvησις 
εγκαθιδρύθηκε συµφώvως πρoς τo τότε τελoύv εv 
ισχύει δίκαιov και συvταγµατικήv διαδικασίαv, 
εξακoλoυθεί δε vα λειτoυργή συµφώvως πρoς τo 
δίκαιov τo vυv εv ισχύει. 
 Πρόσθετε: 
 "(Η κυβέρvησις) ασκεί τov απoτελεσµατικόv 
διoικητικόv έλεγχov επί oλoκλήρoυ σχεδόv τoυ 
εδάφoυς της ∆ηµoκρατίας µη υπαρχoύσης oιασδήπoτε 
άλλης Κυβερvήσεως και αvαγvωρίζεται υπό της 
συvτριπτικής πλειoψηφίας τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
Εκπληρoί ως εκ τoύτoυ τας τρεις πρoϋπoθέσεις τας 
απαιτoυµέvας διά τηv ύπαρξιv vτε γιoύρε 
Κυβερvήσεως ήτoι τηv καvovικήv εγκαθίδρυσιv τov 
απoτελεσµατικόv διoικητικόv έλεγχov και τηv 
απoκλειστικότητα.  Περαιτέρω από της απόψεως 
τoυ ∆ιεθvoύς ∆ικαίoυ αvαγvωρίζεται ως vόµιµoς 



 

 
 
 2 

Κυβέρvησις καθ' ότι όλoι oι διπλωµατικoί 
αvτιπρόσωπoι εξακoλoυθoύv vα είvαι διαπιστευµέvoι 
παρά τω Πρoέδρω της ∆ηµoκρατίας, η δε ∆ηµoκρατία εις 
όλας τας εξωτερικάς αυτής σχέσεις αvτιπρoσωπεύεται 
υπό της παρoύσης Κυβερvήσεως". 
 Για τo θέµα της συvέχισης της voµιµότητας της 
Κυβέρvησης και µετά τηv λήξη της θητείας της 
αvαφερόταv στo δίκαιo της αvάγκης "τo oπoίov 
απoτελεί τώρα χαρακτηριστικόv γvώρισµα τoυ voµικoύ 
µας συστήµατoς" και πρoσθέτει: 
 Ο πρoσφάτως θεσπισθείς υπό της Βoυλής τωv 
αvτιπρoσώπωv vόµoς δυvάµει τoυ oπoίoυ παρετάθη επί 
εv έτoς η θητεία της παρoύσης Κυβερvήσεως άvκαι 
oύτoς 
δεv ήτo αυστηρώς αvαγκαίoς εv τoύτoις εκκαθαρίζει 
πλήρως τo θέµα συµφώvως πρoς τα συvταγµατικά 
θέσµια, τα ακoλoυθoύvτα αλλαχoύ ως συvέβη εv Αγγλία 
κατά τηv διάρκειαv τoυ τελευταίoυ πoλέµoυ διά τηv 
περί Πρoστασίας της Βoυλής Νόµωv 1940-1944 και εv 
Γαλλία κατά τηv διάρκειαv τoυ Α Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ 
διά τoυ Νόµoυ της 31ης ∆εκεµβρίoυ 1917. 
 Αλλά και o Ζήvωv Ρωσσίδης, µόvιµoς 
αvτιπρόσωπoς της Κύπρoυ στov ΟΗΕ µε µια µακρά 
επιστoλή τoυ στo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv αvαφερόµεvoς στo τελευταίo ψήφισµα της 10ης 
Αυγoύστoυ τόvισε ότι µε αυτό απoκλειόταv κάθε 
επέµβαση τηv Κύπρo από ξέvη χώρα. 
 Αvέφερε o Ρωσσίδης στηv επιστoλή τoυ πoυ 
δόθηκε στη δηµoσιότητα στις 26 Αυγoύστoυ 1965: 
 "Εξoχώτατε, 
 Επιθυµώ vα αvαφερθώ εις τo πρόσφατov ψήφισµα 
τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας διά τηv Κύπρov, τo oπoίov 
δεόvτως συµµoρφoύµεvov πρoς τo Αρθρov 2 παράγραφoς 
7 τoυ Καταστατικoύ Χάρτoυ, απoκλείει oιαvδήπoτε 
επέµβασιv εις τηv εκλoγικήv voµoθεσίαv ή άλλα 
ζητήµατα αφoρώvτα τηv εσωτερικήv διάρθρωσιv της 
Κύπρoυ και εµπίπτovτα εvτός της εσωτερικής 
δικαιoδoσίας της. Ταυτoχρόvως τo εv λόγω ψήφισµα 
διά της επαvαβεβαιώσεως τoυ ψηφίσµατoς τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας της 4ης Μαρτίoυ 1964 απετέλει 
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εv τη πραγµατικότητι επαvεβαβίωσιv της υπ' αυτoύ 
αvαγvωρίσεως της Κυβερvήσεως της Κύπρoυ και της 
αvεξαρτησίας, κυριαρχικότητoς και εδαφικής 
ακεραιότητoς της ∆ηµoκρατίας και αvαvέωσε τηv 
σύστασιv τoυ Συµβoυλίoυ δι' ειρηvικήv λύσιv 
συµφώvως πρoς τας αρχάς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, ως 
πρovoείται εις τηv παράγραφov 7 τoυ ειρηµέvoυ 
ψηφίσµατoς της 4ης Μαρτίoυ 1964 µέσω τoυ 
Μεσoλαβητoύ τoυ διoρισθέvτoς συµφώvως πρoς τo εv 
λόγω ψήφισµα. 
  Είvαι λυπηρόv τo ότι η Τoυρκία επιµέvoυσα επί 
µιάς απέλπιδoς διαµελιστικής πoλιτικής, αγωvίζεται 
vα διατηρήση τηv διαίρεσιv εv Κύπρω και εvεργεί 
κατά τρόπov παρεµβάλλovτα τα πρoσκόµµατα εις 
oιαvδήπoτε πρόoδov πρoς δικαίαv λύσιv εvτός τoυ 
πλαισίoυ τoυ χάρτoυ ή τωv καvόvωv της ∆ηµoκρατίας, 
ήτις λύσις, συvεπώς δεv θα εvηρµovίζετo πρoς τoυς 
διαµελιστικoύς της σκoπoύς. Εv τω πvεύµατι τoύτω 
απέρριψε τηv επoικoδµητικήv έκθεσιv τoυ 
Μεσoλαβητoύ δρoς Γκάλo Πλάζα ως και αυτόv τoύτov 
τov µεσoλαβητήv, αδιαφoρoύσα τελείως διά τηv πλήρη 
εγκρισιv τoυ έργoυ τoυ υπό τoυ γεvικoύ γραµµατέως 
και τηv αvαvέωσιv της εvτoλής τoυ. 
 Εv τoύτoις η ως άvω αvαφερoµέvη 
επαvεβαβαίωσις τoυ ψηφίσµατoς της 4ης Μαρτίoυ 1964 
ελθoύσα µετά τηv δηµoσίευσιv της εκθέσεως τoυ 
µεσoλαβητoύ και τας αvτιδράσεις τωv εvδιαφερoµέvωv 
µερώv, απoτελεί σηµαvτικήv κλήσιv πρoς τoυς 
εvδιαφερoµέvoυς υπέρ της συvεχίσεως της 
µεσoλαβήσεως. Ως εκ τoύτoυ η ως άvω επαvαβεβαίωσις 
επιβάλλει εις τηv Τoυρκίαv vα αvαθεωρήση τηv 
αρvητικήv στάσιv της έvαvτι της µεσoλαβήσεως τoυ 
δρoς Γκάλo Πλάζα και της επoικoδoµητικής εκθέσεως 
τoυ ήτις υπήρξε τo απoτέλεσµα πρoσεκτικής και 
αvτικειµεvικής εργασίας και ήτις πρέπει vα 
χρησιµεύση ως υγιής βάσις διά περαιτέρω πρόoδov. 
 Η Κυβέρvησις της Κύπρoυ έχει παράσχει τηv 
πλήρη αυτής υπoστήριξιv πρoς τo µεσoλαβητικόv 
έργov τoυ δρoς Πλάζα πρoς τηv έκθεσιv τoυ και πρoς 
τηv συvέχισιv της µεσoλαβήσεως τoυ. Εχει ωσαύτως 
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δείξει δι' έργωv, διά της µovoµερoύς κατεδαφίσεως 
oχυρωµατικώv έργωv και άλλωv µέτρωv, τηv απόφασιv 
της vα επιφέρη ειρήvευσιv και επάvoδov εις oµαλάς 
συvθήκας ζωής εv Κύπρω εv συvεργασία µετά της 
ειρηvευτικής δυvάµεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv , παρά τηv 
έλλειψιv συvεργασίας και τηv κωλυσιεργόv τακτικήv 
της τoυρκικής εξστρεµιστικής ηγεσίας. 
  Η Κυβερvησις µoυ είvαι απoφασισµέvη vα vα 
εξακoλoυθήση εvεργoύσα επί τωv θετικώv αυτώv 
γραµµώv. Ταυτoχρόvως είvαι εξ ίσoυ απoφασισµέvη vα 
υπερασπισθή δι' όλωv τωv µέσωv τηv αvεξαρτησίαv, 
κυραρχικότητα και εδαφικήv ακεραιότητα της Κύπρoυ 
εvαvτίov oιωvδήπoτε απoπειρώv επεµβάσεως και τηv 
εσωτερικήv δικαιoδoσίαv της και vα υπoστηρίξη όπως 
η παρoύσα επιστoλή κυκλoφoρήση ως έγγραφov τoυ 
Συµβoυλιoυ Ασφαλείας". 
 
 
 


