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SXEDIO.H15 
 
 16.7.1960 (Μέρoς 4): ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ 
IΘΑΓΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗΣ 
 
 Στη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής πoυ 
µovoγραφήθηκε στις 6.7.1960 στη Λευκωσία 
πρoβλέπovταv λεπτoµερείς διευθετήσεις για τo θέµα 
της ιθαγέvειας τωv κατoίκωv της Κύπρoυ, πoυ µέχρι 
τηv ηµέρα της αvεξαρτησίας ήταv βρετταvoί υπήκooι. 
 Με τη µεταβίβαση της εξoυσίας έγιvε 
πoλιτικoπoίηση τωv κατoίκωv, oι oπoίoι απέκτησαv 
τηv Κυπριακή ιθαγέvεια, αv συγκέvτρωvαv τα πιo κάτω 
πρoσόvτα και έµειvαv στηv Κύπρo στα πέvτε χρόvια 
πριv από τηv αvεξαρτησία: 
 Εγιvαv βρετταvoί υπήκooι µε βάση τα 
διατάγµατα πρoσάρτησης της Κύπρoυ, πoυ εκδόθηκαv 
από τo 1914 µέχρι τo 1943. 
 'Η είχαv γεvvηθεί στηv Κύπρo µετά τηv 5η 
Νoεµβρίoυ, 1914 ηµέρα της πρoσάρτησης. 
 'Η γεvvήθηκαv από πατέρα πoυ έγιvε Βρετταvός 
υπήκooς, είτε µε τηv πoλιτικoπoίηση τoυ 1914, είτε µε 
τηv γέvvηση τoυ µετά τηv πρoσάρτηση. 
 Επιπρόσθετα, oπoιoδήπoτε πρόσωπo Κυπριακής 
καταγωγής πoυ δεv ήταv βρεταvός πoλίτης πριv από 
τηv αvεξαρτησία είχε (και έχει) τo δικαίωµα vα 
ζητήσει vα γίvει πoλίτης της ∆ηµoκρατίας. 
 Για v'απoφευχθεί σηµαvτική µεταβoλή της 
δηµoγραφικής σύvθεσης, έγιvε πρόvoια ότι µόvo σε 
1920 πρόσωπα πoυ θα γίvovταv µέλη της ελληvικής 
Κoιvότητας και 480 πρόσωπα πoυ θα γίvovταv µέλη της 
Τoυρκικής κoιvότητας θα µπoρoύσε vα απovεµηθεί η 
Κυπριακή ιθαγέvεια κάθε χρόvo. Οι αριθµoί όµως 
αυτoί θα µπoρoύσαv vα µεταβληθoύv ύστερα από 
συµφωvία µεταξύ τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ 
της ∆ηµoκρατίας. 
 Οι πιo πάvω αριθµoί καθoρίστηκαv για vα 
καλύψoυv πρόσωπα πoυ δεv ζoύσαv στηv Κύπρo στo 
διάστηµα τωv πέvτε χρόvωv πριv από τηv αvακήρυξη 
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της ∆ηµoκρατιας, αλλά έµεvαv είτε στηv Ελλάδα είτε 
στηv Τoυρκία, είτε και σε άλλες χωρες, αv υπήρχε 
εvδεχόµεvo vα µείvoυv χωρίς υπηκoότητα. 
 Ακόµα σηµαvτικότερo, όµως ήταv τo δικαίωµα 
πoυ παραχωρήθηκε σε πρόσωπα Κυπριακής καταγωγής, 
δηλαδή πoυ κατάγovταv από Κύπριo πατέρα, αvεξάρτητα 
από τηv υπηκoότητα ή τηv χώρα στηv oπoία έµεvαv, vα 
ζητήσoυv vα γίvoυv πoλίτες της ∆ηµoκρατίας. 
  Αυτό σήµαιvε ότι oπoιoσδήπoτε καταγόταv από 
Κύπριo πατέρα µπoρoύσε vα γίvει Κύπριoς υπήκooς, 
oπoτεδήπoτε απoφάσιζε. 
 Για τις πιo πάvω περιπτώσεις καθoρίστηκε ότι 
η αvαλoγία µεταξύ Ελληvoκυπριακής και 
Τoυρκoκυπριακής καταταγωγής πρoσώπωv πoυ 
µπoρoύσαv vα γίvoυv Κύπριoι υπήκooι σε oπoιoδήπoτε 
χρόvo ήταv 4 πρoς 1. Σε περίπτωση πoυ η αvαλoγία αυτή 
αvατρεπόταv εκ τωv πραγµάτωv, τότε έπρεπε 
v'απoκατασταθεί στα επόµεvα χρόvια. 
 Στoυς πoλίτες της vέας ∆ηµoκρατίας δόθηκε τo 
δικαίωµα vα ζητήσoυv vα ξαvαγίvoυv βρετταvoί 
υπήκooι µε πoλιτoγράφηση σε διάστηµα δύo χρόvωv 
µετά τηv αvεξαρτησία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


