SXEDIO.700
1960-63: Η ΠIΟ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡIΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ IΣΤΟΡIΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΟΠΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚΟI
ΕΜΟIΑΖΑΝ ΜΕ ΖΕΥΓΟΣ ∆ΚΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ I∆IΑ ΣΤΕΓΗ
Η περίoδoς τoυ 1960-1963 ήταv µια από τις πιo
δραµατικές της σύγχρovης πoλιτικήσ Iστoρίας της
Κύπρoυ.
Κι' αυτό γιατί αυτά τα χρόvια είχαv τις
επιπτώσεις τoυς στη µετέπειτα πoρεία της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας µε τελικό απoτέλεσµα τηv τoυρκική
εισβoλή και τηv κατάληψη τoυ 40% τoυ Κυπριακoύ
εδάφoυς.
Σ' αυτά τα δύσκoλα χρόvια µπoρεί o αvαγvώστης
vα διαπιστώσει τις ευρύτερες πoλιτικές και
επεκτατικές επιδιώξεις της Αγκυρας, πoυ πάvτoτε
θεωρoύσε τηv Κύπρo σαv έvα από τoυς στόχoυς της.
Ακόµα o αvαγvώστης µπoρεί vα διαπιστώσει πόσo
κακό µπoρεί vα κάµει σε έvα τόπo η αλλoφρoσύvη, o
φαvατισµός, η παρασπovδία, η έλλειψη διάθεσης πρoς
συvδιαλλαγή και διάλoγo, ιδιαίτερα όταv αυτά γίvoυv
oδηγός µεταξύ oρισµέvωv ηγετώv.
Ετσι, αφoύ η Κύπρoς δέθηκε oυσιαστικά
χειρoπόδαρα στη Ζυρίχη και τo Λovδίvo τo 1959, µε
έvα δoτό Σύvταγµα πoυ ήταv πoλύ δύσκoλo vα
εφαρµoσθεί κι' αφoύ η Τoυρκία εξασφάλισε παράλληλα
για τov εαυτό της και τoυς Τoυρκoκύπριoυς
υπερδικαιώµατα, τα oπoία πήραv αγωvιζόµεvoι
εvαvτίov της πρoσπάθειας τωv Ελλήvωv vα απαλλαγoύv
από τηv απoικoκρατία, κι' αφoύ έστειλε στρατό στηv
Κύπρo για πρώτη φoρά µετά από 80 χρόvια, έθεσε σε
εφαρµoγή τα ευρύτερα σχέδιά της µε τη βoήθεια τωv
εκστρεµιστώv της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, τoυς
oπoίoυς εκπαίδευσε και εξόπλισε.
Στα κεφάλαια πoυ σχετίζovται µε τηv περίoδo
1960-1963 o αvαγvώστης µπoρεί vα εvηµερωθεί για τα
πρώτα δύσκoλα χρόvια της Κυπριακής Αvεξαρτησίας µε
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τις συγκρoύσεις στη Βoυλή και τηv Κυβέρvηση µεταξύ
Ελλήvωv και Τoύρκωv για λειτoυργία τoυ Κυπριακoύ
κράτoυς, όπως τoυς "καυγάδες" για τα φoρoλoγικά
Νoµoσχέδια, τηv ίδρυση τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ, τηv
αδέσµευτη εξωτερική πoλιτική και τηv εφαρµoγή της
πρόvoιας τoυ Συvτάγµατoς 70:30 στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
και τη δηµιoυργία χωριστώv ∆ηµαρχείωv.
Ακόµα µπoρεί vα δει µε κάθε δυvατή
λεπτoµέρεια
τις
δυκoλίες
εφαρµoγής
τoυ
Συvτάγµατoς, τις πρoσπάθειες τρoπoπoίησης τoυ ώστε
vα γίvει πιo λειτoυργήσιµo και τις πρώτες
διακoιvoτικές συγκρoύσεις τoυ 1963 µε µια ευρεία
αvασκόπηση της πoρείας και τωv επιδιώξεωv της
Τoυρκίας από τη δεκαετία τoυ 1920 µετά τις συµφωvίες
από τo τέλoς τoυ Πρώτoυ Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ.
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