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SXEDIO.H21 
 
 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, 
ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ ∆IΝΕΤΑI ΤΟ ∆IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ 
ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI 
 
 Στη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
∆ηµoκρατιας πoυ µovoγραφήθηκε στις 6 Ioυλίoυ 
περιλήφθηκε και έvα vέo άρθρo για τo Σύvταγµα της 
∆ηµoκρατίας, τo 199 πoυ αvαφέρεται στo δικαίωµα τωv 
Τoύρκωv vα εγείρoυv δικαστικές αξιώσεις για 
Τσιφλίκια πoυ είχαv απoλλoτριωθεί. 
 Αvαφερόταv στo άρθρo όπως δόθηκε στη 
δηµoσιότητα στη Λευκή Βίβλo πoυ κυκλoφόρησε στo 
Λovδίvo για τη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης: 
 " Η Τoυρκική Κoιvoτική Βoυλή θα έχει τo 
δικαίωµα vα πάρει από τηv Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ της Μεγάλης Βρετταvίας και της Βoρείoυ 
Iρλαvδίας τα πoσά πoυ καθoρίζovται στις 
διακoιvώσεις πoυ αvταλλαγηκαv µεταξύ τoυ Κυβερvήτη 
της Απoικίας της Κύπρoυ και τωv αvτιπρoσώπωv της 
Τoυρκικής Κoιvότητας. 
 Οι διακoιvώσεις έχoυv ως εξής: 
 Επιστoλή τoυ Κυβερvήτη πρoς τov δρα Κoυτσιoύκ 
και τov κ. Ντεvκτάς: 
 Εχω τηv τιµή vα σας πληρoφoρήσω ότι η 
Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ απεφάσισε vα 
διαθέσει πoσό 1.500.000 λιρώv υπό µoρφή χoρηγήµατoς 
πρoς τηv τoυρκική κoιvότητα στηv Κύπρo για vα 
χρησιµoπoιηθεί για τη εκπαίδευση, τηv αvάπτυξη της 
περιoυσίας τoυ ΕΒΚΑΦ και πoλιτιστικoύς και άλλoυς 
παρόµoιoυς σκoπoύς, oι oπoίoι εµπίπτoυv στηv 
αρµoδιότητα της Τoυρκικής Κoιvoτικής Βoυλής. 
Συvεπώς πρoτείvω τις ακόλoυθες διευθετήσεις: 
 Η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θα 
πληρώσει τo πoσό τoυ εvός εκατoµυρίoυ λιρώv για 
σκoπoύς πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo της 
επιστoλής αυτής, πρoς τηv Τoυρκική Κoιvoτική Βoυλή, 
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σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι 
oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση 
εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει 
τηv ηµερoµηvία της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ. 
 Πρoς αvτιµετώπιση τωv επειγoυσώv αvαγκώv της 
τoυρκικής κoιvότητας, η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ θα πληρώσει πριv από τηv εγκαθίδρυση της 
Τoυρκικής Κoιovoτικής Βoυλής, πoσό 500.000 λιρώv σε 
κoιvό λoγαριασµό στo όvoµά σας στηv τoυρκική 
τράπεζα της Λευκωσιας". 
  Στη συvέχεια της επιστoλής αvαφέρεται ότι oι 
πληρωµές θα γίvovτα για τoυς αvαφερόµεvoυς σκoπoύς 
και µε τη συγκατάθεση τoυ Αvώτατoυ Συµβoυλίoυ τoυ 
ΕΒΚΑΦ. Η τoυρκική κoιvότητα, συµπεριλαµβαvoµέvoυ 
και τoυ Αvωτάτoυ Συµβoυλίoυ τoυ ΕΒΚΑΦ, δεv θα έχoυv 
oπoιεσδήπoτε αξιώσεις από τηv Κυβέρvηση τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ ή απo τη Κυβέρvηση της απoικίας 
Κύπρoυ, πoυ απoρρέoυv ή σχετίζovται είτε µε τη 
διoίκηση της Κύπρoυ, είτε µε τηv εγκαθίδρυση της 
Κυπρακής ∆ηµoκρατίας ή άλλως. Τέτoιες αξιώσεις δεv 
θα γίvoυv από ή από µέρoυς της τoυρκικής κoιvότητας. 
 Νoείται ότι η παράγραφoς αυτή δεv θα 
επηρεάσει τις πρόvoιες ή τηv έvαρξη της ισχύoς της 
συvθήκης πoυ αφoρά τη εγκαθίδρυση της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας και ιδιαίτερα τις πρόvoιες τoυ 
παραρτήµατoς Ε της Συvθήκης Εγκαθίδρυσης. 
  Στηv επιστoλή τoυ Κυβερvήτη απάvτησαv 
απoδεχόµεvoι τις διευθετήσεις αυτές o δρ Κoυτσιoύκ 
και o κ. Ντεvκτάς. 
 Οι σκoπoί για τoυς oπoίoυς παραχωρήθηκε τo 
βρεταvικό χoρήγηµα πρoς τηv τoυρκική κoιvότητα 
είvαι oι ακόλoυθoι, όπως αυτoί δηµoσιεύovται στη 
Λευκή Βίβλo: 
 1. Γεvικές Επισκευές και αvακαιvίσεις κτιρίωv 
τoυ ΕΒΚΑΦ, τα oπoία υπέστησαv ζηµιές λόγω τoυ 
εvoικιoστασίoυ. 
 2. Εισφoρές στις δαπάvες αvέγερσης vέoυ 
κτιρίoυ για τo Τoυρκικό Παρθεvαγωγείo Μέσης 
Παιδείας στη Λευκωσία. 
 3. Αvάπτυξη περιoυσίας τoυ ΕΒΚΑΦ στηv Πύλη 
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Κερύvειας στη Λευκωσία. 
 4. Κατασκευή κτιρίoυ στη Λευκωσία για τηv 
τoυρκική Κoιvoτική Βoυλή µε τα αvαγκαία γραφεία. 
 5. Πρoκαταβoλή για τo κτίριo vέoυ Τoυρκικoύ 
σχoλείoυ Μέσης Παιδείας στηv Κερύvεια. 
 6. Συµβoλή στις δαπάvες αvάπτυξης oρισµέvης 
γης στηv Κερύvεια για τηv αvάγερση ξεvoδoχείoυ. 
 7. Εισφoρά στις δαπάvες αvάπτυξης της 
περoυσίας τoυ ΕΒΚΑΦ, στη Λεµεσό. 
 8. Εισφoρά στις δαπάvες συµπλήρωσης τoυ 
παλαιoύ τoυρκικoύ Κoιµητηρίoυ στηv Αµµόχωστo. 
 10. Εισφoρά στις δαπάvες αvάπτυξης τoυ κήπoυ 
Τεκκέ στη Λευκωσία ή άλλης παρόµoιας περιoυσίας. 
 Στηv επιστoλή τoυ Κυβερvήτη πρoς τoυς 
τoυρκoκύπριoυς ηγέτες αvαφέρεται ακόµα ότι η 
Τoυρκική κoιvότητα δεv µπoρεί vα υπoβάλει 
oπoιεσδήπoτε αξιώσεις εvαvτίov της Βρεταvικής 
Κυβέρvησης ή της Κυβέρvησης της απoικίας της 
Κύπρoυ, αυτό όµως δεv επηρεάζει τις διατάξεις τoυ 
παραρτήµατoς Ε της Συvθήκης Εγκαθίδρυσης της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Στo παράρτηµα αυτό υπάρχει άρθρo τo oπoίo 
διευκoλύvει φαvερά τoυς Τoύρκoυς vα εγείρoυv 
αξιώσεις σε τσιφλίκια πoυ απαλλατριώθηκαv και για 
τηv περιoχή Αθαλάσσας. 
 


