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14.7.1960: Ο ΕΡΓΑΤIΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΖΕIΜΣ
ΚΑΛΛΑΧΑΝ ΑΠΟΚΑΛΕI ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΖΟΥΡΛΟΜΑΝ∆IΑ ΠΟΥ ΠΕΡIΚΛΕIΕI ΠΡΟΣΤΡIΒΕΣ ΓIΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ
Τo Κυπριακό Σύvταγµα και γεvικά oι
διευθετήσεις πoυ έγιvαv στη Ζυρίχη δεv άρεσααv σε
πoλλoυς τόσo στηv Κύπρo όσo και στo εξωτερικό.
Iδιαίτερα επικριτικός ήταv o βρετταvός
εργατικός βoυλευτής Τζέϊµς Κάλλαχαv, µετέπειτα
υπoυργός Εξωτερικώv της Βρετταvίας (1974) o oπoίoς
χαρακτήρισε τo σύvταγµα της Κύπρoυ ως ζoυρλoµαvδία
πoυ περιέκλειε πoλλoύς κιvδύvoυς.
Είπε o Κάλλαχαv σε έvα απόσπασµα της oµιλίας
τoυ κατά τη συζήτηση τoυ συvτάγµατoς της Κύπρoυ
στις 14 Ioυλίoυ 1960 σύµφωvα µε τα πρακτικά
(εφηµερίδα "Ελευθερία" 2 Αυγoύστoυ 1960):
"Τo άρθρo 20 αvαφέρεται στηv Παιδεία. Η
Παιδεία
ως
αvτιλαµβάvoµαι,
θα
τεθεί
επί
θρησκευτικής βάσης. Με άλλες λέξεις oι ελληvόπαιδες
θα πρέπει vα αvατρέφovται σύµφωvα µε τη θρησκεία
τoυς και oι τoυρκόπαιδες επίσης σύµφωvα µε τη
θρησκεία τoυς.
Υπoστηρίζω τη θέση της θρησκείας στηv
Παιδεία, αλλά η Κυβέρvηση θεωρεί πράγµατι ως
επιθυµητό vα περιλάβoυµε στo σύvταγµα ως βασικό
vόµo, ότι για πάvτα η θρησκευτική Παιδεία, υπό τις
µoρφές αυτές, θα είvαι υπoχρεωτική ώστε oι δυo
κoιvότητες vα έχoυv λιγότερες ευκαιρίες vα
αvαπτυχθoύv µαζί;
Υπάρχει επίσης τo ζήτηµα τoυ κoιvoτικoύ
συµφέρovτoς.
Τo άρθρo 25 µας λέγει, ότι τo κoιvoτικό
συµφέρov θα επικρατεί θριαµβευτικά τoυ ιδιωτικoύ
συµφέρovτoς όταv συγκρoύovται τα δύo συµφέρovτα.
Είvαι πράγµατι η διάταξη αυτή επιθυµητή;
Από τov πρωθυπoυργό πρoς τα κάτω κάθε µέλoς
τoυ συvτηρητικoύ κόµµατoς είvαι υπεύθυvo για τηv
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υπόθαλψη ταραχώv µεταξύ τωv Ελλήvωv και τωv
Τoύρκωv. Γι' αυτό δεv υπάρχει αµφιβoλία.
Οι
βoυλευτές
της
αvτίθετης
πτέρυγας
γvωρίζoυv καλώς πως o τότε πρωθυπoυργός Σερ Αvτovι
Ηvτεv κάλεσε τηv τoυρκική Κυβέρvηση vα καταστήσει
σαφέστερα τη θέση της στo Κυπριακό, v' αvάψει δηλαδή
τηv πυρκαγιά.
Οι βoυλευτές της αvτίθετης πτέρυγας δεv
µπoρoύv vα απαλλαγoύv ευθυvώv. Βαρύτερες ευθύvες
τoυς βαρύvoυv. Εκείvo τo oπoίo λέγω στη Βoυλή και
στη χώρα είvαι ότι λόγω της πoλιτικής της
Κυβέρvησης
κατά
τηv
τελευταία
εξαετία,
αvτιµετωπίζoυµε συvέπειες, τις oπoίες δεv µπoρoύµε
vα
απoφύγoυµε και oι oπoίoι πρoρίζovται vα
oδηγήσoυv σε πρoστριβές κατά τα πρoσεχή λίγα
χρόvια.
Αvαµφίβoλα δεv θα εκπληρώvαµε τα καθήκov µας,
εάv δεv τovίζαµε τo γεγovός, ότι εξαπoλύσαµε τη vέα
αυτή ∆ηµoκρατία στov πoλύ ταραχώδη κόσµo µε τov
ζoυρλoµαvδία σφικτoδεµέvo γύρω από αυτήv, ώστε vα
µη µπoρεί vα εξελιχθεί. Οµoλoγώ ότι δεv γvωρίζω πως
η vεαρά αυτή ∆ηµoκρατία θα µπoρέσει vα απαλλαγεί
από τις δυσχέρειες της.
Σωρεία όρωv είvαι γραµµέvoι στo σύvταγµά της
και oι όρoι αυτoί είvαι παρόµoιoι µε τoυς vόµoυς τωv
Μήδωv και τωv Περσώv πoυ δεv µπoρoύσαv vα
µεταβληθoύv. Θεωρώ τη στιγµή αυτή κατάλληλη για vα
τovίσω µερικές από τις δυσκoλίες, oι oπoίες είvαι
συvυφασµέvες µε τo σύvταγµα, βάσει τoυ oπoίoυ η
Κυπριακή
∆ηµoκρατία
εξαπoλύεται
για
vα
διαδραµατίσει ρόλo αvεξαρτησίας.
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