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ΣΧΕ∆IΟ.K6 
 
 28.11.1964: Η ΒΟΥΛΗ ΕΓΚΡIΝΕI ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟΝ  ΟΠΟIΟ 
ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΟΝΤΑI ΚΑI ΠΑΛI ΤΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕIΑ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΕI∆IΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ∆IΟΡIΖΟΝΤΑI ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ 
 
 Με τηv µη αvαvέωση της Noµoθεσίας για τoυς 
∆ήµoυς στα τέλη τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1962, oι διάφoρες 
πόλεις παρέµεvαv χωρίς δηµoτικoυς άρχovτες. 
 Ετσι o Πρόεδρoς Μακάριoς πρoχώρησε σε αvάληψη 
όλωv τωv εξoυσιώv τωv ∆ήµωv από τηv Κυβέρvηση και 
αvέθεσε τα τρέχovτα θέµατα τωv ∆ήµωv σε Συµβoύλια 
Βελτιώσεως. 
 Με τα vέα δεδoµέvα, µετά τηv τoυρκική 
αvταρσία, η Κυβέρvηση πρoχώρησε στηv επαvαφoρά τωv 
∆ηµαρχείωv πoυ υφίσταvτo πριv από τηv 1ηv 
Iαvoυαρίoυ 1958. 
 Ετσι µε voµoσχέδιo πoυ κατέθεσε στη Βoυλή και 
πoυ εγκρίθηκε τελικά oµόφωvα σε Νόµo, ύστερα από 
µακρά συζήτηση, oι επαvεγκαθιδρύovταv oι 
ιδρυθέvτες πρo και υφιστάµεvoι κατά τηv 1ηv 
Iαvoυαρίoυ 1958 ∆ήµoι. 
 Με τo vέo Νόµo καθιερωvόταv και κάτι τo 
ξεχωριστό. Για τηv εκλoγή τωv ∆ηµoτικώv Συµβoυλίωv 
θα ακoλoυθεί o εvιαίoς εκλoγικός κατάλoγoς (αρθρov 
12) πράγµα µε τo oπoίo θα διvόταv για πρώτη φoρά τo 
δικαίωµα στις Κυπρίες vα εκλέγoυv τoυς δηµoτικoύς 
άρχovτες. 
 Ακόµα µε τov εvιαίo κατάλoγo θα ψήφιζαv τόσo 
oι Ελληvες όσo και oι Τoύρκoι από κoιvoύ. 
 Η θητεία τωv vέωv δηµoτικώv αρχόvτωv θα ήταv 
τετραετής. 
 Ωστόσo στo Νoµoσχέδιo περιεχόταv πρόvoια 
(άρθρo 37) όπως µη γίvoυv εκλoγές, αλλά διoρισθoύv oι 
δήµαρχoι λόγω της έκρυθµης κατάστασης πoυ 
επικρατoύσε. 
 Αvαφερόταv στo άρθρo αυτό: "Αvεξαρτήτως τωv 
διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόµoυ και διαρκoυσώv τωv υπό 
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της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1963 δηµιoυργηθεισώv 
δαφoρετικώv συvθηκώv εv τη ∆ηµoκρατία, τo 
Υπoυργικόv Συµβoύλιov διoρίζει δι' έκαστov τωv διά 
τoυ εδαφίoυ 1 τoυ άρθρoυ 3 συσταθέvτωv ∆ήµωv 
δηµoτικήv επιτρoπήv συvισταµέvηv εκ τριώv µέχρι 
πέvτε δηµoτώv, ωv o εις oρίζεται ως Πρόεδρoς, όπως 
εκτελή τα καθήκovτα και ασκή τας εξoυσίας τoυ 
συµβoυλίoυ εv τω δήµω τoύτω". 
 Τo άρθρo αυτό ήταv και τo µόvo για τo oπoίo 
δηµιoυργήθηκε ευρεία συζήτηση στη Βoυλή και 
δηµιoυργήθηκαv παρεξηγήσεις. 
 Εvαvτίov τoυ άρθρoυ αυτoύ τάχθηκε µόvo o 
βoυλευτής Γεώργιoς Τζιρκώτης, o oπoίoς τόvισε: 
 "∆ιά τoυ άρθρoυ τoύτoυ, έvτιµoι συvάδελφoι, η 
Εκτελεστική Εξoυσία ζητά από ηµάς τo δικαίωµα όπως 
διoρίση oιαδήπoτε άτoµα ήθελεv εις τα δηµoτικά 
συµβoύλια τωv διαφόρωv πόλεωv και κωµoπόλεωv. Η 
Κυβέρvησις ζητά από ηµάς τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ 
λαoύ, oι oπoίoι εξελέγηµεv διά vα διαφυλάξωµεv τα 
δικαιώµατα και τα συµφέρovτα τoυ λαoύ τoύτoυ, η 
Κυβέρvησις λέγω, ζητά από ηµάς vα αφαιρέσωµεv τo 
δικαίωµα τo ιερόv και αvαφαίρετov τo oπoίov έχει o 
λαός αυτός, τo δικαίωµα τoυ εκλέγειv και εκλέγεσθαι, 
και vα τo παραδώσωµεv εις τας χείρας της 
Εκτελεστικής Εξoυσίας. Ως αvτιπρόσωπoι τoυ λαoύ 
τoύτoυ δεv έχoµεv καvέvα δικαίωµα και καµµίαv 
δικαιoλoγίαv vα πράξωµεv τoύτo. Αvτιθέτως έχoµεv 
καθήκov και υπoχρέωσιv vα διαφυλάξωµεv και 
διασφαλίσωµεv τo δικαίωµα τoυ λαoύ τoύτoυ και ως εκ 
τoύτoυ πρoτείvω εις τo Σώµα τoύτo όπως τo άρθρov 37 
απαλειφθή≥. 
 Ο Γ. Τζιρκώτης ήταv και o µόvoς πoυ τάχθηκε 
υπέρ της διεξαγωγής εκλoγώv τηv περίoδo αυτή. 
 Οι διάφoρoι oµιλητές υπoστήριξαv ότι στηv 
κρίσιµη περίoδo πoυ διερχόταv o τόπoς µε τηv 
τoυρκική αvταρσία θα διασαλευόταv η εvότητα και 
σύµπvoια τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
 Βoυλευτές µάλιστα και από τις δυo πλευρές 
χαιρέτισαv τηv απόφαση για έγκριση τoυ Νόµoυ ως 
αvαγκαία και βήµατα για επάvoδo στηv oµαλότητα κα 
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εξάλειψη τωv δειvώv της Ζυρίχης. 
 Ο Χριστόδoυλoς Μιχαηλίδης τoυ Πατριωτικoύ 
Μετώπoυ επεσήµαvε ιδιαίτερα στηv oµιλία τoυ: 
 "∆ιά τoυ άρθρoυ 12 τoυ υπό συζήτησιv 
Νoµoσχεδίoυ θεωρoύvται ως ισχύovτες oι εκλoγικoί 
κατάλoγoι τωv βoυλευτικώv εκκλoγώv, αλλά o 
εκλoγικός κατάλoγoς τωv Ελήvωv εκλoγέωv και o 
εκλoγικός κατάλoγoς τωv Τoύρκωv εκλoγέωv θα 
θεωρήται ως εις και εvιαίoς κατάλoγoς. ∆ιά της 
καιvoτoµίας ταύτης καταργoύvται αι διεθvώς 
καταδικαζόµεvαι φυλετικαί διακρίσεις και 
εφαρµόζεται τo αυτό εκλoγικόv σύστηµα, τo oπoίov 
ισχύει όχι µόvov εις τηv Ελλάδα, αλλά εις όλας τα 
χώρας τoυ κόσµoυ". 
 Ο Χρύσης ∆ηµητριάδης τoυ ΑΚΕΛ επισήµαvε τηv 
αvακαιότητα τoυ Νoµoσχεδίoυ και τόvισε τρία σηµεία: 
 "1. Η ψήφισις αυτoύ τoυ Νoµoσχεδίoυ θα 
απoτελέση έvα ακόµα βήµα για τηv επάvoδov εις τηv 
oµαλότητα και για τηv εξάλειψιv τωv κακώv πoυ µας 
εχει κληρoδoτήσει η Ζυρίχη. Αυτή είvαι η τεραστία 
πoλιτική σηµασία αυτoύ τoυ voµoσχεδίoυ. 
 2. ∆εv υπoτιµoύµεv καθόλoυ τα θετικώτατα 
εκείvα σηµεία τoυ Νoµoσχεδίoυ όπως είvαι η 
εvoπoίησις τωv ∆ήµωv η για πρώτηv φoράv υιoθέτησις 
κoιvώv εκλoγικώvκαταλόγωv Ελλήvωv και Τoύρκωv, η 
πρoστασία τωv voµίµωv διακαιωµάτωv τωv µειovoτήτωv 
µε τηv εξασφάλισιv αvαλoγικoύ αριθµoύ ∆ηµoτικώv 
Συµβoύλωv, όπως και η για πρώτηv φoρά παραχώρησις 
τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ εις τες γvαίκες για δηµoτικές 
εκλoγές γιατί δείχvει τov σωστόv δρόµov για τηv 
αvτιµετώπιση τoυ όλoυ θέµατoς τωv σχέσεωv Ελλήvωv 
και Τoύρκωv και γιατί σωστά καλλιεργoύv τo πvεύµα 
της δηµιoυργικής συvεργασίας και όχι τoυ 
διαµελισµoύ πρoς τo συµφέρov τoυ κυπριακoύ λαoύ ως 
συvόλoυ. 
 3. Τo άρθρov 37 τoυ Νoµoσχεδίoυ πρoβλέπει ότι 
έvεκα τωv σηµεριvώv εξαιρετικώv συvθηκώv και εφ' 
όσov αυτές θα υπάρχoυv, δεv θα διεξαχθoύv δηµoτικές 
εκλoγές και τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov θα διoρίση 
δηµoτικές επιτρoπές για τηv διαχείρησιv τωv ∆ήµωv. 
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Υπό τες σηµεριvές συvθήκες επικρτoύµεv αυτήv τηv 
πρόβλεψη γιατί αvαµφίβoλα η διεξαγωγή δηµoτικώv 
εκλoγωv αυτήv τηv στιγµήv θα ήταv όχι µovάχα άκαιρη, 
αλλά και εθvικά επιβλαβής. Σήµερov διεξάγoµεv σαv 
λαός και σαv Κυβέρvησις εvωµέvoι έvα τιτάvιov αγώvα 
γι' αυτήv ταύτηv τηv επιβίωσιv της πατρίδoς µας και 
για τηv εξασφάλιση της αδέσµευτης αvεξαρτησίας και 
τoυ δικαιώµατoς της αυτoδιαθέσεως. Κάθε τι τo 
oπoίov θα ήτo δυvατόv vα µας απoµακρύvη ή vα µας 
απoπρoσαvατoλίση έστω και για µερικές ηµέρες, έστω 
και για λίγες ώρες από τov βασικόv στόχov µας ή vα 
µας διασπάση, θα ήταv πραγµατικά εγκληµατικόv για 
τηv ιερήv µας υπόθεσιv". 
 Με τo ίδιo πvεύµα µίλησαv και άλλoι βoυλευτές 
εvώ o Λέλλoς ∆ηµητριάδης αvέφερε απευθυvόµεvoς 
στov Γ. Τζιρκώτη πoυ επέµεvε στη θέση τoυ για 
διεξαγωγή εκλoγώv: 
 "Τo σηµεριvόv voµoθετικόv µέτρov καθίσταται 
αvαγαίov εκ τωv πραγµάτωv. Τo Σώµα καλείται σήµερov 
vα πρoβή εις τηv επιψήφισιv εvός Νoµoσχεδίoυ διά vα 
καταστήση δυvατήv, όσov επιτρέπoυv αι περιστάσεις ή 
και oµαλήv τηv ζωήv τωv ∆ήµωv. Οπως και εις τηv 
περίπτωσιv της επιψηφίσεως τoυ περί ∆ικαστηρίωv 
Νόµoυ, έτσι και εις τηv παρoύσαv περίπτωσιv, τo Σώµα 
καλείται vα επιψηφίση εv voµoθετικόv µέτρov τo 
oπoίov είvαι πιθαvόv vα είvαι ατελές εις τo παρόv 
στάδιov, είvαι όµως απoλύτως αvαγκαίov διά τov 
oµαλόv βίov oλoκλήρoυ της vήσoυ. Και υπό τo πρίσµα 
τoύτo καλώ τo Σώµα vα εξετάση τας διαφόρoυς 
διατάξεις τoυ Νoµoσχεδίoυ. ∆εv θα µακρηγoρήσω, 
απλώς εv συvτoµία θα απαvτήσω εις τας αvησυχίας τoυ 
συvαδέλφoυ κ. Τζιρκώτη όσov αφoφρά τo άρθρov 37 (1) 
τoυ πρoτειvoµέvoυ Νoµoσχεδίoυ. Θα ήθελα vα τovίσω 
ότι τo Σώµα τoύτo δεv επηρεάζει oύτε voµίµως oύτε 
και τελεσιδίκως τα δικαιώµατα τoυ λαoύ, όσov αφoρά 
τo ψηφίζει και ψηφίζεσθαι, εις oιαvδήπoτε στιγµήv 
ήθελε θελήσει τo Σώµα τoύτo δύvαται vα αφαιρέση τηv 
πρόvoιαv αυτήv η oπoία αvαφέρεται σήµερα εις τo 
Νoµoσχέδιov και η πρόvoια αυτή υπάρχει, όπως όλoι 
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γvωρίζωµεv, λόγω τωv ειδικώv, τωv δυσκόλωv 
περιστάσεωv τας oπoίας έχoµεv σήµερov". 
 Ο Γ. Τζιρκώτης επέµεvε στις θέσεις τoυ και 
υπoστήριζε τηv διεξαγωγή εκλoγώv εκτός, αv 
πρόσθεσεv τη ρύµη τoυ λόγoυ τoυ "εάv oι έvτιµoι 
συvάδελφoι θέλoυv vα επαvαφέρoυv τηv 
παλµερoκρατίαv". 
 Η αvαφoρά αυτή τoυ Γ. Τζιρκώτη πρoκάλεσε 
έvτovες αvτιδράσεις o δε Βάσoς Λυσσαρίδης τόvισε 
χαρακτηριστικά: 
 Οµoλoγώ ότι µετά λύπης µoυ αvέρχoµαι εις τo 
βήµα αλλά δεv µπoρoύσα vα αvτιπαρέλθω τηv 
τελευταίαv παρατήρησιv τoυ τελευταίoυ oµιλητoύ ότι 
εάv και εφ" όσov η Βoυλή αυτή δεχθή vα ψηφίση τo 
άρθρov 37 επαvαφέρει τηv Παλµερoκρατίαv. Εv ovόµατι 
καλώς ηχoύvτωv δηµoκρατικώv συvθηµάτωv καλoύµεθα 
vα  θέσωµεv τηv πατρίδα µας εv κιvδύvω. Εv ovόµατι 
τάχατες της στερήσεως επί µικρόv χρovικόv διάστηµα 
τoυ δκακαιώµατoς τoυ λαoύ, τo oπoίov αυτήv τηv 
στιγµήv δεv έχει και τo oπoίov o vόµoς τώρα τoυ 
πρoσφέρει, vα ψηφίση αιρετά δηµoτικά συµβoύλια, 
καλoύµεθα vα εγκαταλείψωµεv τov γάµov και vα πάµεv 
για πoυρvάρια, δηλαδή και εις χώρας µε µακράv 
δηµoκρατικήv παράδoσιv κατά τηv ώραv εκτάκτoυ 
αvάγκης oι δηµoκρατικoί θεσµoί τoυ εκλέγειv και 
εκλέγεσθαι αvαβάλλovται και δεv είδαµεv καµµίαv 
περίπτωσιv εις τηv oπoίαv χώρα η oπoία βρισκόταv 
εις πόλεµov ή εις κίvδυvov πoλέµoυ, oδηγoύσε τov 
λαόv εις εκλoγικήv διαµάχηv. 
 Ολoι oι oµιλητές o έvας µετά τov άλλo 
τάσσovταv εvαvτίov της πρότασης τoυ Γ. Τζιρκώτη εvώ 
o πρoεδρεύωv µόλις πήρε για τρίτη φoρά τov λόγo για 
vα υπoστηριξει τις θέσεις τoυ o Γ. Τζιρκώτης τoυ 
παρατήρησε: 
 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Τζιρκώτη πρoτoύ 
απoχωρήσετε από τo βήµα θα ήθελα vα σας παρακαλέσω 
vα διευκριvίσετε τo σηµείov εκείvo της αγoρεύσεως 
σας τo αvαφερόµεvov εις τηv παλµερoκρατίαv. ∆ιότι 
αvτιλαµβάvoµαι ότι oι έvτιµoι κ. Συvάδελφoι 
ηρµήvευσαv τηv περικoπήv εκείvηv ως σηµαίvoυσαv 
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ότι πας βoυλευτής ψηφίζωv υπέρ τoυ άρθρoυ 37 
ψηφίζει υπέρ της επαvαφoράς της Παλµερoκρατίας. 
 Γ.ΤΖIΡΚΩΤΗΣ: Είvαι γεγovός ότι αυτό εvvooύσα, 
αλλά δεv ήθελα ακριβώς vα πω αυτό τo πράγµα. Από τηv 
ρύµηv τoυ λόγoυ τo είπα και τo απoσύρω. 
 Ο Γ. Τζιρκώτης επέµεvε στη θέση τoυ και κατά 
τηv κατ' άρθρov ψήφιση τoυ Νoµoσχεδίoυ, αλλά στo 
τέλoς τάχθηκε  υπέρ τoυ vόµoυ ως συvόλoυ. 
 Με τo Νόµo στα χέρια τoυ o Πρόεδρoς Μακάριoς 
πρoχώρησε στις απoφάσεις τoυ. 
 Τηv 1η ∆εκεµβρίoυ τo Υπoυργικό Συµβoύλιo 
πρoχώρησε στo διoρισµό τωv ∆ηµάρχωv στις έξι πόλεις 
της vήσoυ ως εξής: 
1. Λευκωσία Οδυσσέας Iωαvvίδης, ιατρός. 
2. Λεµεσός Νίκoς Πατρίχης, επιχειρηµατίας. 
3. Αµµόχωστoς, Αvδρέας Πoύγιoυρoς, δικηγόρoς. 
4. Λάρvακα Ζήvωv Πιερίδης, αvτιπρόεδρoς της 
Ελληvικής Κoιvoτικής Συvέλευσης. 
5. Πάφoς Iωάvvης Αγρότης, και 
6. Κερύvεια Στέλιoς Κατσελλής. 
 Εξ άλλoυ τo Υπoυργικό Συµβoύλιo διόρισε στις 
17 ∆εκεµβρίoυ ∆ηµάρχoυς και δηµoτικές επιτρoπές 
στις κωµoπoλεις ως εξής: 
 ΜΟΡΦΟΥ: Πoλύκαρπoς Νικoλόπoυλoς, ιατρός, 
∆ήµαρχoς και µέλη Γεώργιoς Πελαβάς, κηπoυρός, Νίκoς 
Ευσταθίoυ, έµπoρoς, Χρίστoς Μαϊφόσιης κηπoυρός, και 
Χριστάκης Λoϊζίδης, δικηγόρoς. 
 ΛΕΥΚΑ: Γκαλίπ Ζεκή, έµπoρoς, ∆ήµαρχoς και µέλη 
Χoυσείv Iµάµ, γεωργός, Αχµέτ Εσσάvτ έµπoρoς, Μoυvίρ 
Χoυσεϊv, έµπoρoς και Αχµέτ Ριφάτ, oδovτίατρoς. 
 ΚΥΘΡΕΑ: Σάββας Χριστίδης, Αλευρoβιoµήχαvoς, 
∆ήµαρχoς και Αvτώvης Καττάµης, γεωργός, Iωάvvης 
Μακρής, έµπoρoς, Αvδρέας Καvικλίδης ιδιωτικός 
υπάλληλoς και Σπύρoς Χρυσάvθoυ καφεπώλης. 
 ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ: Μάριoς Σπαvός, φαρµακoπoιός 
∆ήµαρχoς και µέλη Αvτώvης Παπακυριακoύ γεωργός, 
Λάµπρoς Σιήκας, γεωργός, Κυριάκoς Χατζηχαραλαµπή, 
γεωργός και Αvδρέας Λoυκά καταστηµατάρχης. 



 

 
 
 7 

 ΑΚΑΝΘΟΥ: Σωτήρης Καρπασίτης, συvταξιoύχoς 
διδάσκαλoς, ∆ήµαρχoς και µέλη Σωτήριoς Μαραγκός, 
επιπλoπoιός, Μιχαήλ Χατζησίµoυ, υπάλληλoς, Σάββας 
Σταυρή Κτωρή, γεωργός και Κυριάκoς Σωτηρίoυ Μυλωvάς 
µηχαvoδηγός, 
 ΚΑΡΑΒΑΣ: Iωάvvης Χαρµαvτάς, συvταξιoύχoς 
διδάσκαλoς, ∆ήµαρχoς και µέλη Φιλόθεoς 
Χατζηδαµιαvoύ, γεωργός, Κυριάκoς Κoζάκoς, 
εργoλάβoς, Χριστόδoυλoς Νεoφύτoυ, γεωργός και 
∆ηµήτριoς Ασπρης µέλη. 
 ΛΑΠΗΘΟΣ: Παvαγιώτης Γιαγκόπoυλoς, 
συvταξιoύχoς διδάσκαλoς, ∆ήµαρχoς και µέλη 
Γεώργιoς Καζέλης, επιχειρηµατίας, Ευάγγελoς Σ. 
Ευαγγελίδης, γεωργός, ∆ηµήτριoς Χατζηχρίστoυ, 
γεωργός και Σάββας Παυλίδης γεωργός µέλη. 
 ΑΘΗΑIΝΟΥ: Αvδρέας Χατζηθεoχάρoυς, γεωργός, 
∆ήµαρχoς και µέλη Χαράλαµπoς Κoυτσoυλλής, 
επιπλoπoιός, Κώστας Ευθυµίoυ µηχαvικός, Αvδρέας 
Τoυµάζoυ γεωργός και Μιχαήλ Iωσηφίδης γεωργός µέλη. 
 ΛΕΥΚΑΡΑ: Μιχαήλ Μπoχάvης, γεωργός, ∆ήµαρχoς 
και µέλη ∆ηµήτριoς Χριστoδoυλίδης γεωργός, Νίκoς 
Καλoπαίδης, χρυσoχόoς, Γεώργιoς Κυριακίδης 
υπάλληλoς και Λoύης Μαυρoβoυvιώτης, εµπoρευόµεvoς. 
 ΠΟΛIΣ: Νεόφυτoς Κωvσταvτιvίδης, συvταξιoύχoς 
διδάσκαλoς, ∆ήµαρχoς και µέλη Παύλoς Σεραφείµ, 
φαρµακoπoιός, Κλεάvθης Ηλία γεωργός, Σoφoκλής 
∆ηµητρίoυ, ράπτης και Θεoδόσιoς Φεσσάς, κτηµατίας. 
  


