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Η υπογραφή των συμφω-
νιών Ζυρίχης-Λονδίνου,
τον Φεβρουάριο 1959,
άνοιξε τον δρόμο για την
ανεξαρτησία της Κύ-
πρου. Ωστόσο, μέχρι την
επίσημη εγκαθίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, στις 16 Αυγούστου 1960, με-
σολάβησε μια κρίσιμη μεταβατική
περίοδος (συχνά αγνοείται η σημασία
της), κατά την οποία συγκροτήθηκε
ο μηχανισμός της νεοσύστατης δη-
μοκρατίας.

Ενα από τα σώματα που είχαν
ιδρυθεί για την εφαρμογή των συμ-
φωνιών του 1959 ήταν η επιτροπή
του Λονδίνου (αποτελούμενη από
αντιπροσώπους των τριών Εγγυη-
τριών Δυνάμεων, καθώς και των δύο
κοινοτήτων), η οποία είχε κυρίως
ως έργο της θέματα που αφορούσαν
τον βρετανικό στρατό. Στις αρχές
του 1960, ένα από τα ζητήματα στα
οποία η πρόοδος των διαβουλεύσεων
στο Λονδίνο φάνηκε να σκοντάφτει
ήταν αυτό των βρετανικών βάσεων.
Συγκεκριμένα, υπήρχαν διαφωνίες
ως προς το μέγεθος, την έκταση της
κυριαρχίας τους, καθώς και στο θέμα
της εκχώρησής τους σε περίπτωση
βρετανικής αποχώρησης. Καθώς η
συζήτηση όδευε προς αδιέξοδο, οι
Βρετανοί συγκάλεσαν διάσκεψη στο
Λονδίνο, στις 16 Ιανουαρίου 1960,
με τη συμμετοχή των υπουργών
Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας,
καθώς και με τους ηγέτες των Ελ-
ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και Φαζίλ
Κουτσιούκ, αντίστοιχα.

Στο Λονδίνο, οι Βρετανοί ήλπιζαν
ότι, με κάποιες μικρές προσαρμογές,
οι διαπραγματεύσεις θα κατέληγαν
σε συμφωνία εγκαίρως, έτσι ώστε η
ημέρα ανακήρυξης της ανεξαρτησίας
να καθοριζόταν τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος όσο και ο Φαζίλ Κουτσιούκ
ήταν από κοινού αποφασισμένοι να
μειώσουν το μέγεθος των βάσεων,
χωρίς να υποκύπτουν σε πιεστικά
χρονοδιαγράμματα. Η προηγούμενη
εμπειρία των συμφωνιών Ζυρίχης-
Λονδίνου, επομένως, όπου το θέμα
της πίεσης του χρόνου ήταν τόσο
έντονο, έφερε τώρα τα αντίθετα απο-
τελέσματα. Ηταν αδύνατον για τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να αποδεχθεί
τις βρετανικές προτάσεις ως είχαν.
Πράγματι, Μακάριος και Κουτσιούκ
πήγαν στο Λονδίνο αποφασισμένοι
να μειώσουν το μέγεθος των βάσεων.
Ετσι, όπως υπογραμμίζει η Νταϊάνα
Μαρκίδου, οι διαβουλεύσεις για το
ζήτημα των βάσεων αποτέλεσαν μο-
ναδικό παράδειγμα κατά το οποίο
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
βρήκαν κοινό έδαφος και διαβου-
λεύονταν χωρίς να τους βαραίνει η
παρουσία των αντίστοιχων μητέ-
ρων-πατρίδων τους.

Από τον Φεβρουάριο του 1960,
μετά την αποτυχία της διάσκεψης,
οι διαπραγματεύσεις μεταφέρθηκαν
στη Λευκωσία, ενώ ο Βρετανός πρω-
θυπουργός, Χάρολντ Μακμίλλαν,
επιφόρτισε τον υφυπουργό Εξωτε-
ρικών, Τζούλιαν Αμερι, με το καθή-
κον της διαπραγμάτευσης. Ο Αμερι
πέρασε ένα διάστημα τεσσάρων μη-
νών στο νησί. Ο ίδιος εκπροσωπούσε
τη σκληροπυρηνική πτέρυγα του
Συντηρητικού Κόμματος, η οποία
πίστευε ότι οι βάσεις θα λειτουρ-
γούσαν ως «μικρές αποικίες» ή ως
«κυπριακά Γιβραλτάρ». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, στο διάστημα αυτό οι σχέ-
σεις του με τον κυβερνήτη Φουτ
δεν έμειναν ανεπηρέαστες, καθώς
ο τελευταίος ανησυχούσε για τις
συνέπειες που θα μπορούσε να είχε
η συνεχιζόμενη διαφωνία επί του
θέματος των βάσεων. Μάλιστα,
μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο
παρουσιάστηκε ακόμα και η πιθα-
νότητα η μεταβατική περίοδος να
εξελιχθεί ως μια μόνιμη διευθέτηση.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, όμως,
δεν επιθυμούσε να διακινδυνεύσει,
στο ξεκίνημα της δεύτερής του θη-
τείας, νέα εκδήλωση του κυπριακού

προβλήματος. Οι Βρε-
τανοί υποχώρησαν τε-
λικά σε όλα τα βασικά
σημεία εκτός από την
κυριαρχία των βάσεων.
Ετσι, για παράδειγμα,
η περιοχή των βάσεων

μειώθηκε σε έκταση 99 τετραγωνι-
κών μιλίων στην περιοχή της Δεκέ-
λειας και της Επισκοπής (ενώ οι Βρε-
τανοί αρχικά απαιτούσαν περισσό-
τερα από 200 τετραγωνικά μίλια).
Εκτός από τις δύο βάσεις, οι Βρετανοί
εξασφάλισαν διευκολύνσεις για τις
στρατιωτικές τους ανάγκες σε διά-
φορα σημεία της Κύπρου. Η συμ-
φωνία για τις βρετανικές βάσεις επι-
τεύχθηκε στις 6 Ιουλίου 1960, ανοί-
γοντας τον δρόμο προς την επίσημη
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας.

17 Αυγούστου 1960. «Η Κύπρος κα-
τέστη χθες ανεξάρτητον κράτος, εν
μέσω ενθουσιωδών εκδηλώσεων χι-
λιάδων λαού», γράφει η «Κ» στην
πρώτη σελίδα.
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Οι διαβουλεύσεις για 
τις βρε τανικές βάσεις
αποτέλεσαν μοναδικό
παράδειγμα κατά το οποίο
Ελληνοκύπριοι και Τουρκο -
κύπριοι βρήκαν κοινό έδαφος.
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Παράλληλα, ήδη από τον Απρίλιο
του 1959, έτρεχαν οι διεργασίες
για το Σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το δύσκολο αυτό
έργο ανέλαβε μια Συνταγματική
Επιτροπή, μέλη της οποίας ήταν
ο Θεμιστοκλής Τσάτσος και ο Νιχάτ
Ερίμ (εκ μέρους της Ελλάδας και
Τουρκίας, αντίστοιχα), ο Γλαύκος
Κληρίδης και ο Ραούφ Ντενκτάς
(εκ μέρους της ελληνοκυπριακής
και τουρκοκυπριακής κοινότητας,
αντίστοιχα), όπως και ένα ουδέτερο
μέλος, ο Ελβετός καθηγητής Συν-
ταγματικού Δικαίου, Μαρσέλ Μπρι-
τέλ. Το Λονδίνο δεν συμμετείχε
σε αυτή την επιτροπή. Ετσι, η Κύ-
προς αποτελεί μοναδική περίπτω-
ση αποικίας στην οποία οι Βρετανοί
δεν άφησαν πίσω τους ένα Σύν-
ταγμα στη διαμόρφωση του οποίου
να είχαν λάβει οι ίδιοι μέρος. To
κείμενο του Συντάγματος υπογρά-
φηκε στις 6 Απριλίου, ενώ παράρ-
τημά του, με τροποποιήσεις, στις
6 Ιουλίου, την ίδια δηλαδή μέρα
που επιτεύχθηκε και η συμφωνία
για τις βάσεις. Το τελικό κείμενο
του Συντάγματος υπογράφηκε από
τον κυβερνήτη Φουτ, τον Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο και τον Φαζίλ
Κουτσιούκ (οι οποίοι είχαν τον Δε-
κέμβριο του 1959 εκλεγεί, αντί-
στοιχα, ως πρόεδρος και αντιπρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας), καθώς και από τους γενικούς
προξένους της Ελλάδας και της
Τουρκίας στην Κύπρο.

Το Σύνταγμα ήταν απότοκο των
συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου.
Χαρακτηριστικά, τα 27 άρθρα της
Βασικής Διάρθρωσης της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, όπως αποφα-
σίστηκαν στη Ζυρίχη, αντιστοι-
χούν στα θεμελιώδη άρθρα του
Συντάγματος των οποίων η τρο-
ποποίηση δεν επιτρέπεται. Σε αυτό
ενσωματώθηκαν επίσης οι Συν-
θήκες Συμμαχίας και Εγγυήσεως
που συμφωνήθηκαν στη Ζυρίχη
τον Φεβρουάριο του 1959. Το Σύν-
ταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

είναι ένα από τα εκτενέστερα του
κόσμου (με 199 άρθρα και τρία
παραρτήματα). Πρόκειται για κεί-
μενο ιδιόμορφο, λεπτομερές, πο-
λύπλοκο και άκαμπτο. Βασικά προ-
βλήματά του η απαγόρευση της
ένωσης (για την οποία η ελληνο-
κυπριακή πλευρά διεξήγαγε τον
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ)
καθώς και της διχοτόμησης (στα-
θερή επιδίωξη της τουρκοκυπρια-
κής πλευράς). Πρόκειται για Σύν-
ταγμα δοτό, αφού ο κυπριακός λα-
ός δεν κλήθηκε ποτέ να το επικυ-
ρώσει με την ψήφο του. Η αρχή
της λαϊκής κυριαρχίας αντικαθί-

σταται από τη δυαδική αρχή η
οποία χαρακτηρίζει τις βασικότε-
ρες διατάξεις του. Ετσι, το Σύν-
ταγμα χωρίζει τους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο
κοινότητες: την ελληνική και την
τουρκική. Οπως έχει παρατηρηθεί,
το Σύνταγμα στηρίζεται στην πο-
λιτική λειτουργία δύο αριθμητικά
άνισων κοινοτήτων, χωρίς όμως
να διασφαλίζει με οποιονδήποτε
τρόπο πώς θα ρυθμίζονται οι δια-
φορές σε περίπτωση που η μία ή
και οι δύο κοινότητες αρνούνται
να συνεργαστούν.

Τα θεσμικά όργανα
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο

πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι
πάντα Ελληνοκύπριος και ο αντι-
πρόεδρος είναι πάντα Τουρκοκύ-
πριος, οι οποίοι εκλέγονται από
τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
Εχουν και οι δύο δικαίωμα αρνη-
σικυρίας σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας.

Η σύνθεση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου ήταν δεκαμελής, με επτά
μέλη να προέρχονται από την ελ-
ληνική κοινότητα και τρία από
την τουρκική. Σχετικά με τη νο-
μοθετική εξουσία, το Σύνταγμα
προβλέπει τη λειτουργία ενιαίας
Βουλής των Αντιπροσώπων και
δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων. Η
σύνθεση της ενιαίας Βουλής –σε
σύνολο 50 βουλευτών– είναι σε
ποσοστιαία αναλογία 70% για Ελ-
ληνοκυπρίους και 30% για Τουρ-
κοκυπρίους. Οι αποφάσεις λαμ-
βάνονται με απλή πλειοψηφία,
εκτός από όσες αφορούν εκλογι-
κούς νόμους, τους δήμους και θέ-
ματα φορολογίας που λαμβάνονται
με χωριστή πλειοψηφία Ελλήνων
και Τούρκων βουλευτών. Για τη
δικαστική εξουσία το Σύνταγμα
προβλέπει τη λειτουργία δύο ανω-
τάτων δικαστηρίων (Ανώτατο Συν-
ταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο
Δικαστήριο). Το Σύνταγμα προ-
βλέπει ακόμα έξι ανεξάρτητους
αξιωματούχους της Δημοκρατίας:
τον γενικό εισαγγελέα, τον γενικό
ελεγκτή, τον διοικητή της Κεν-
τρικής Τράπεζας και τους βοηθούς
τους. Επιπλέον, η αναλογία Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
στη δημόσια υπηρεσία είναι πάλι
7:3. Προβλέπεται επίσης η δημι-
ουργία στρατού 2.000 ανδρών, ο
οποίος αποτελείται κατά 60% από
Ελληνοκυπρίους και 40% από
Τουρκοκυπρίους. Επιπλέον υπάρ-
χει πρόβλεψη για δημιουργία χω-
ριστών δήμων στις πέντε μεγάλες
πόλεις του τόπου. Κατά την εφαρ-
μογή του Συντάγματος, κατά την
πρώτη τριετία ζωής της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα προκύψουν αρ-
κετές προστριβές και εντάσεις τό-
σο από τις τελευταίες τρεις πρό-
νοιες όσο και από την πρόνοια για
χωριστές πλειοψηφίες.

* Η κ. Αναστασία Γιάγκου είναι ειδική
επιστήμων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

16 Αυγούστου 1960. Η ιστορική στιγμή της υπογραφής των τελικών κειμένων της εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υπογράφει, ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης
σερ Χιου Φουτ παρακολουθεί και, αριστερά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Φαζίλ Κιουτσούκ.

Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η κρίσιμη περίοδος της συγκρότησης του νέου κράτους έως την αποχώρηση του τελευταίου Βρετανού κυβερνήτη

<<<<<<

Είναι ένα από τα εκτε -
νέστερα Συντάγματα 
του κόσμου, ένα κείμενο
ιδιόμορφο, λεπτομερές,
πολύ πλοκο και άκαμπτο.

Η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας πραγματοποιήθηκε τα
μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Αυ-
γούστου 1960. Η ιδρυτική τελετή
ήταν χαμηλών τόνων, όπως και η
αποχώρηση του τελευταίου κυβερ-
νήτη, Χιου Φουτ. Χωρίς την εκφώ-
νηση λόγων ή την εκτέλεση στρα-
τιωτικών ύμνων, ο Φουτ επιβιβά-
στηκε με την οικογένειά του στο
πολεμικό πλοίο Chichester και ανα-
χώρησε από το λιμάνι της Αμμο-
χώστου. Εκλεισε έτσι ο κύκλος της
αποικιοκρατίας, που είχε ξεκινήσει
στο νησί με την άφιξη των Βρετα-
νών το 1878. Στο ξεκίνημα της με-
τα-αποικιακής της εμπειρίας, η Κύ-
προς αναζήτησε τη θέση της στο
διεθνές περιβάλλον. Πράγματι, στις

21 Σεπτεμβρίου 1960, η Κυπριακή
Δημοκρατία έγινε μέλος του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις
13 Μαρτίου 1961, η Κύπρος έγινε
επίσης μέλος της Βρετανικής Κοι-
νοπολιτείας, μια απόφαση που λή-
φθηκε όχι χωρίς ενδοιασμούς, μετά
την εμπειρία του απελευθερωτικού
αγώνα ενάντια στον αποικιακό
ζυγό. Πάντως, η Κυπριακή Δημο-
κρατία δεν εντάχθηκε τελικά στο
ΝΑΤΟ, όπως προνοούσε η μυστική
«συμφωνία κυρίων» που υπογρά-
φηκε στη Ζυρίχη μεταξύ του Ελληνα
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή και του Τούρκου ομολόγου
του Αντνάν Μεντερές. Η ένταξη
της νεόδμητης Δημοκρατίας στο
δυτικό στρατόπεδο δεν πραγματο-
ποιήθηκε, παρά τις προτροπές Κα-
ραμανλή, ενώ η Λευκωσία θα ανα-
ζητήσει τελικά σύνδεση με το στρα-
τόπεδο των Αδεσμεύτων.

Χαμηλών τόνων
η ιδρυτική τελετή
του νέου κράτους

Η πρώτη συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

<<<<<<

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1960,
η Κυπριακή Δημοκρατία
έγινε μέλος του ΟΗΕ.

Οι πρόνοιες του Συντάγματος

16 Αυγούστου 1960. Το πρώτο φύλ-
λο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη
συγκρότηση των κρατικών οργάνων.

Ο τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου, σερ Χιου Φουτ, επιβιβάστη-
κε με την οικογένειά του στο πολεμικό Chichester στο λιμάνι της Αμμοχώστου.
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