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_____________ 
Εισαγωγή 

   
 Πριν από μερικά χρόνια (γύρω στο 2003), ο αγαπητός φίλος κ. Benito Mantovani, Εκπρόσωπος των 
Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων μου έδωσε ένα αντίγραφο του Ημερολογίου του κ. Anthony G. 
Pietroni για τις υποθέσεις της Λατινικής κοινότητας από το 1959-1961 (έκτασης 105 
δακτυλογραφημένων σελίδων στην αγγλική και γαλλική - που κάποτε ο ίδιος ο κ. Pietroni 
παραχώρησε  στο κ. Mantovani ). Τότε , είχα την άμεση διαίσθηση ότι αυτό το υλικό  έπρεπε να 
φυλαχθεί  με κάθε ευλάβεια και  ότι θα αξιοποιηθεί  εν καιρώ τω δεόντι .  

Ο   Anthony Pietroni   γεννήθηκε στο Κάιρο το 1913 από πατέρα Κύπριο και μητέρα από την Χίο. 
Σπούδασε νομικά στο Παρίσι, εξάσκησε  το επάγγελμα του δικηγόρου στην Κύπρο   και είχε διάφορες  
επιχειρηματικές δραστηριότητες.  Κατά τον   Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο  κατατάγηκε στην Κυπριακή 
Εθελοντική Δύναμη και είχε το βαθμό του Ταγματάρχη.  Η σύζυγος του Halina ήταν πολωνικής 
καταγωγής  και απέκτησαν τρία παιδία . Ο Anthony Pietroni  διετέλεσε  εκπρόσωπος της Λατινικής 
κοινότητας αρχικά στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση  και μετά στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
16 συνεχή  χρόνια (1960 - 1976). Έλαβε  διάφορες τιμητικές διακρίσεις από το Βατικανό και 
στρατιωτικά μετάλλια . Απεβίωσε το 1998. 

Το Ημερολόγιο Pietroni συνιστά μια ενδιαφέρουσα  ανέκδοτη πηγή  της κυπριακής συνταγματικής 
ιστορίας. Η προοπτική της αξιοποίησης του  καθώς και συμπληρωματικών  στοιχείων από τα μερικώς 
διαθέσιμα Πρακτικά των εργασιών της Μικτής Συνταγματικής Επιτροπής  (Επιτροπή που συστάθηκε 
από τη Συμφωνία του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959 για να συγγράψει το  Σύνταγμα του 1960) 
μας ώθησαν τελικά να αποδεχτούμε την πρόσκληση των διοργανωτών  του σημερινού Συνεδρίου -  
τους  οποίους και ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό - για να παρουσιάσουμε σχετική εισήγηση. Υπό αυτή 
την έννοια, η εισήγηση μας έχει και επετειακό χαρακτήρα αφού συνδέεται άμεσα με τα 50 χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η σημερινή αξιοποίηση του Ημερολογίου Pietroni, γίνεται με τη 
συγκατάθεση της οικογένειας  Pietroni, και ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της.  

Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης της ιστορικής ανασκόπησης των σχετικών  διεργασιών 
(πολιτικών και νομικών)  υπενθυμίζουμε σε συντομία τις κυριότερες  συνταγματικές ρυθμίσεις του 
1960 που προέκυψαν : ο Συνταγματικός ορισμός Θρησκευτικής Ομάδας (Άρθρο 2.3)2 . Το 

                                                 
1 Ομιλία /  Συνοπτική παρουσίαση   εισήγησης   στο  Συνέδριο   με θέμα : « Τα Δικαιώματα και η προστασία  
των Μειονοτήτων » ,  Για τη Διαφορετικότητα κατά  των Διακρίσεων , Λευκωσία  11 Οκτωβρίου  2010. 

2 «Θρησκευτική Ομάδα » σημαίνει ομάδα προσώπων που συνήθως κατοικούν στην Κύπρο και πιστεύουν στην 
ίδια θρησκεία και είτε ανήκουν στο ίδιο δόγμα είτε υπόκεινται στην ίδια δικαιοδοσία αυτής της θρησκείας , των 
οποίων ο αριθμός κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος υπερβαίνει τους χίλιους , από τους 
οποίους τουλάχιστον πεντακόσιοι  έγιναν υπήκοοι της Δημοκρατίας κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία ». 
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Δικαίωμα  ομαδικής επιλογής θρησκευτικής ομάδας να ανήκει είτε στην Ελληνική Κοινότητα,  
είτε στη  Τουρκική  Κοινότητα  της Κύπρου  (Άρθρο 2.3) : με δημοψήφισμα που έγινε στις 14 
Νοέμβριου  1960, οι  θρησκευτικές ομάδες των  Μαρωνιτών, Λατίνων και Αρμενίων επέλεξαν 
ομαδικά να ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα. Το Συνταγματικό δικαίωμα αντιπροσώπευσης 
στην Νομοθετική Εξουσία (Άρθρο 109): αρχικά  το 1960 ,  αντιπροσώπευση στο επίπεδο της  
Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης - από  το 1965 και μετά ( λόγω των διακοινοτικών  ταραχών  και της 
σχετικής συνταγματικής κρίσης) έχουμε εκπροσώπηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι  
εκλεγμένοι  αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων έχουν συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, μόνο σε θρησκευτικά και εκπαιδευτικά θέματα που επηρεάζουν την ομάδα τους. 

Λόγω περιορισμένου χρόνου,  θα επιχειρήσουμε μια πολύ συνοπτική  παρουσίαση της  εργασίας  μας   
μέσα  από δυο  θεματικές ενότητες  : I/ Αρχικές Στρατηγικές , Διεκδικήσεις και Αδιέξοδα.  II/ Νέες 
Πρωτοβουλίες - Νέα Αδιέξοδα -Τελικές Συμβιβαστικές Λύσεις .  [ δεν θα καλύψω τα «Πρόσωπα 
κλειδιά» που έλαβαν μέρος στις διεργασίες  -  βλ. το πλήρες κείμενο  της μελέτης μας -  23 σελίδες, με  
40 υποσημειώσεις - θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Λατινικής Κοινότητας 
www.latincatholicsofcyprus.com]   

ΜΕΡΟΣ  Ι  - Αρχικές Στρατηγικές , Διεκδικήσεις και Αδιέξοδα 
 

Οι   αρχικές  στρατηγικές, διεκδικήσεις  και τα πρώτα αδιέξοδα έχουν  τη ρίζα τους  στο πλαίσιο των  
Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου όπου ουσιαστικά είχε συμφωνηθεί η Βασική Δομή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η Βασική Δομή ουδόλως αναφερόταν σε Αρμενική, Μαρωνιτική ή Λατινική κοινότητα. 

(α)  Αρχικές στρατηγικές και διεκδικήσεις  

Το πρώτο υπόμνημα των Μαρωνιτών  ( ημερ. 22 Απριλίου 1959) αποτελούσε Ρηματική Διακοίνωση 
που η  κυβέρνηση του Λιβάνου απέστειλε στις κυβερνήσεις της Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας. Το 
έγγραφο αυτό διεκδικούσε αναγνώριση πολιτικής οντότητας  στην Μαρωνιτική κοινότητα 
(αριθμούσε τότε 3500 μέλη) και δικαίωμα εκπροσώπησης της στη Βουλή των Αντιπροσώπων ,  στη 
δημόσια  υπηρεσία  , στο Στρατό,  στην Αστυνομία και στο Διπλωματικό  Σώμα του νέου υπό ίδρυση 
Κυπριακού κράτους .  

Τον  Ιούνιο του 1959  έγινε έκδηλο ότι λόγω των διαφορετικών διεκδικήσεων των Μαρωνιτών δεν 
μπορούσε πλέον να υπάρξει ενιαία προσέγγιση αναφορικά με τους Λατίνους και Μαρωνιτές  (τo 
Σύνταγμα Radcliff το οποίο προτάθηκε στους Κυπρίους το 1956,  αναφερόταν σε  Μαρωνίτες , 
εννοώντας όλους τους  Καθολικούς της Κύπρου). Έτσι   η Λατινική κοινότητα (αριθμούσε τότε 1500 
μέλη) επικέντρωσε πλέον την προσοχή της στη διεκδίκηση αναγνώρισης διασφαλίζοντας στα μέλη της 
δικαιώματα προσωπικού  θεσμού (personal status) , μέσω εκπροσώπησης στην  Ελληνική Κοινοτική 
Συνέλευση  και όχι ως ξεχωριστή οντότητα στη Βουλή των Αντιπρόσωπων. Αυτό ουσιαστικά 
υποστήριζε το πρώτο υπόμνημα  των Λατίνων που κατατέθηκε  στη Συνταγματική Επιτροπή  στις 16 
Ιουνίου 1959.   Η Αρμενική κοινότητα φαίνεται να κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος . 

                                                                                                                                         
 

http://www.latincatholicsofcyprus./
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(β)  Οι πρώτες δυσκολίες και αδιέξοδα  

Οι πρώτες δυσκολίες και αδιέξοδα εμφανιστήκαν στις εργασίες της Μικτής Συνταγματικής Επιτροπής 
τον Μάιο –Ιούνιο του  1959 , όταν ο Άγγλος Κυβερνήτης  Sir Hugh Foot  ζήτησε από την Επιτροπή 
εισηγήσεις για τη διαμόρφωση του Εκλογικού Νόμου για τις επικείμενες εκλογές κατά την μεταβατική 
περίοδο. Τέθηκε λοιπόν θέμα της ακριβούς ερμηνείας των όρων « Έλληνας» και «Τούρκος» και εάν 
τέτοιοι όροι θα συμπεριλάμβαναν και  τα μέλη των  μικρών  μειονοτήτων.  

Η  θέση της Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής  ηγεσίας  επί του θέματος ήταν σαφής : σύμφωνα με 
τις Συμφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου οι  μικρές  κοινότητες  δεν θα μπορούσαν να έχουν νομική υπόσταση 
– αναγνώριση και συνεπώς τα μέλη τους θα έπρεπε να επιλέξουν ατομικά να  ανήκουν  είτε στη 
Ελληνική Κοινότητα, είτε στην Τουρκική Κοινότητα.  

Την ίδια περίοδο  ο Κυβερνήτης Foot  υποστήριζε ότι οι Μαρωνίτες αποτελούσαν ξεχωριστή ομάδα 
με τα δικά της έθιμα, έχοντας γνήσιο δεσμό  με την Κύπρο, οι Αρμένιοι και η Βρετανική 
κοινότητα Κύπρου ήταν εθνικές οντότητες, ενώ αντίθετα η Λατινική κοινότητα ήταν μια 
θρησκευτική ομάδα, μέρος της οποίας ήταν ουσιαστικά  ενταγμένη στη Βρετανική  κοινότητα της 
Κύπρου . Κατά την  ίδια περίοδο, παράλληλες διεκδικήσεις αναγνώρισης και εκπροσώπησης είχε και 
η Βρετανική κοινότητα της Κύπρου (και προφανώς  και οι Αθίγγανοι), γεγονός το οποίο αναλύθηκε 
επιστημονικά το 2008 στο  IV Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο με σχετική εισήγηση  του ιστορικού  
Hubert Faustmann.   

Τα υπό διαμόρφωση  κεκτημένα που είχαν ήδη κερδίσει  μέχρι τον Οκτώβριο του 1959 οι τρεις 
μειονότητες με την υποστήριξη της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας ήταν ακόμη περιορισμένα ( 
υιοθετήθηκε επίσημα ο όρος «θρησκευτικές ομάδες» / είχαν εκφράσει την επιθυμία τα μέλη τους να 
ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα ) και υπήρχε αδιέξοδο . 

ΜΕΡΟΣ ΙI : Νέες Πρωτοβουλίες – Νέα Αδιέξοδα-Τελικές Συμβιβαστικές Λύσεις 

(α) Νέες πρωτοβουλίες

Η πρώτη βρετανική πρωτοβουλία εκφράζεται  με ένα Εμπιστευτικό Μνημόνιο ημερ. 30 Νοεμβρίου 
1959 για τις Μικρές κοινότητες (Memorandum - Minor Communities) που ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Βρετανίας Selwyn Lloyd απέστειλε στις κυβερνήσεις  της Ελλάδας και Τουρκίας καθώς και στους  
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και Δρα Κουτσούκ.  Το Μνημόνιο αναφερόταν ρητά στις κοινότητες των 
Αρμενίων , Μαρωνιτών  και  Λατίνων  αλλά και στη Βρετανική κοινότητα της Κύπρου για την 
οποία υπήρχαν πρόσθετα ειδικά αιτήματα. Το βρετανικό Μνημόνιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 
τάσσεται υπέρ της εκπροσώπησης των μικρών κοινοτήτων στα νομοθετικά σώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενδεχομένως με ένα εκπρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου στις κατάλληλες 
συνελεύσεις, διορισμένο από τον Πρόεδρο (και τον Αντιπρόεδρο) κατόπιν διαβούλευσης με τα 
εξέχοντα μέλη κάποιου αντιπροσωπευτικού σώματος της κάθε κοινότητας. Το Μνημόνιο δεν φαίνεται 
να ευνοούσε εκπροσώπηση των μειονοτήτων στο επίπεδο της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

Στις  27 Ιανουάριου 1960  σε  ξεχωριστές διαβουλεύσεις που είχαν στο Λονδίνο  με την βρετανική 
κυβέρνηση, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και ελληνοκυπριακή ηγεσία κατέληξαν σε προκαταρτική 
συμφωνία: οι τρεις θρησκευτικές ομάδες να μην αναφερθούν ονομαστικά στο νέο Σύνταγμα, να 



4 

 

ενσωματωθούν στην Ελληνική Κοινότητα,και να έχουν δικαίωμα αντιπροσώπευσης στην Ελληνική 
Κοινοτική Συνέλευση, ή ακόμη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νοουμένου  ότι η εκπροσώπηση 
τους θα περιλαμβανόταν στην αναλογία του 70% που αντιστοιχούσε στην Ελληνοκυπριακή 
Κοινότητα . Προφανώς δεν υπήρχε  πλέον  ζήτημα της Βρετανικής κοινότητας της Κύπρου  για το 
οποίο Ελλάδα και Τουρκία ήταν κάθετα  αντίθετες - αλλά  μόνο των τριών θρησκευτικών ομάδων . 

 (β) Νέα σύννεφα και αδιέξοδα 

Η εποικοδομητική στάση  της τουρκοκυπριακής  πλευράς η οποία προέκυψε από τις διαβουλεύσεις 
του Λονδίνου , αναιρέθηκε  λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν περί τα μέσα  Μαρτίου  1960  η  Τουρκία   
προέβαλε   μια εντελώς νέα θεώρηση των πραγμάτων ( την οποία η Ελληνοκυπριακή ηγεσία είχε 
υπόψη της ) όπως αυτή κατά τα λεγόμενα του Βοηθού Επίσκοπου  των Μαρωνιτών Κύπρου Ιωάννη 
Φοραδάρη,  εκφράστηκε από τον τότε Τούρκο Πρέσβη στη Βηρυτό, προς την κυβέρνηση του 
Λιβάνου: « Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει κάτω από οποιαδήποτε μορφή οποιαδήποτε κοινότητα ή 
ακόμη θρησκευτική ομάδα, πέραν της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας,  με την λογική ότι  επειδή η διχοτόμηση της Κύπρου είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο  δεν 
μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί  μια πολιτική διευθέτηση  
η οποία θα περιέπλεκε περαιτέρω τη διχοτόμηση  μέσω της επίσημης αναγνώρισης της ύπαρξης 
επιπρόσθετων κοινοτήτων ρητά αναφερομένων ονομαστικά στο Σύνταγμα , ή ακόμη αναγνωρισμένων 
ότι υπάρχουν. ……… ».  

 (γ) Τελικές διεργασίες – συμβιβαστικές λύσεις 

Σύμφωνα με το Ημερολόγιο Pietroni, η συνέδρια της Συνταγματικής Επιτροπής στις 25 Μαρτίου 1960 
προφανώς αποτέλεσε κομβικό σημείο.  Οι σχετικές συζητήσεις για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης 
φαίνεται να συνεχιστήκαν μέχρι τις  4 Απριλίου 1960 ( Η  Συνταγματική Επιτροπή ολοκλήρωσε το 
έργο της στις 6 Απριλίου 1960) . Τελικά  έγινε αποδεκτός από την Τουρκική και τουρκοκυπριακή 
αντιπροσωπεία ένας συνδυασμός δυο προτάσεων της ελληνοκυπριακής  πλευράς  και το διπλό 
ελάχιστο αριθμητικό  κριτήριο των  500 και 1000 προσώπων ενσωματώθηκε στη τελική μορφή του 
Άρθρου 2 του Συντάγματος ( ο Ελβετός καθηγητής Marcel  Bridel Νομικός Σύμβουλος της 
Συνταγματικής Επιτροπής θεωρούσε το ελάχιστο αριθμητικό κριτήριο μεγέθους της κάθε ομάδας 
αστείο και μη ρεαλιστικό).  Επίσης το σημερινό Άρθρο 109 του Συντάγματος είχε πάρει ουσιαστικά 
την τελική του μορφή και διασφάλιζε εκπροσώπηση των θρησκευτικών ομάδων στην Κοινοτική 
Συνέλευση της Κοινότητας την οποία η κάθε  θρησκευτική ομάδα θα επιλέξει να ανήκει . 

H τελευταία πράξη των υπό εξέταση διεργασιών (η οποία και δεν αναφέρεται στο Ημερολόγιο 
Pietroni) αποτέλεσε η Δήλωση της βρετανικής κυβέρνησης, με τίτλο Δικαιώματα των Μικρότερων 
Θρησκευτικών Ομάδων στην Κύπρο (The Rights of Smaller Religious Groups in Cyprus). Η Δήλωση 
αυτή,  η οποία έγινε μετά  την ολοκλήρωση της συγγραφής του Κυπριακού Συντάγματος , αποτέλεσε 
μέρος των διαφόρων εγγράφων  που κατατεθήκαν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο  για τη ψήφιση του 
Νόμου περί Κύπρου (Cyprus Act)   στις 29 Ιουλίου 1960,  που θα οδηγούσε στην Ανεξαρτησία. Αυτή η 
Δήλωση, διευκρινιστική στη φύση της, προσδιορίζει για πρώτη φορά  ονομαστικά  και επίσημα   ότι οι 
θρησκευτικές ομάδες που προστατεύονται από το Σύνταγμα  είναι αυτές των Αρμενίων , Μαρωνιτών 
και Λατίνων.  
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Επίλογος  

H ιστορική ανασκόπηση των υπό εξέταση διεργασιών (πολιτικών και νομικών) που επιχειρήσαμε να 
κάνουμε μέσα από την παρούσα μελέτη ( κυρίως με βάση το Ημερολόγιο Pietroni) μας οδηγούν σε 
κάποιες διαπιστώσεις- συμπεράσματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης και τεκμηρίωσης.  

Το αόριστο πλαίσιο των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου,οδήγησε τους Μαρωνιτές σε διεκδικήσεις  
πολιτικού και κοινοτικού χαρακτήρα, ενώ οι Λατίνοι και Αρμένιοι διεκδικούσαν κυρίως 
δικαιώματα απλού κοινοτικού χαρακτήρα. Οι διεκδικήσεις  τους,  δημιούργησαν ένα  περίπλοκο 
συνταγματικό ζήτημα. Η κα Στέλλα Σουλιώτη ( πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός 
Εισαγγελέας) στο έργο της Fettered Independence, Cyprus 1878-1964 («Αλυσοδεμένη  Ανεξαρτησία, 
Κύπρος 1878-1964 » ) ,επισημαίνει ότι ένα από τα πέντε  πιο δύσκολα θέματα για τα οποία υπήρξε 
έντονη διαφωνία στη  Συνταγματική Επιτροπή ήταν και  αυτό των μικρότερων μειονοτήτων -
θρησκευτικών ομάδων.   

Η Ελληνοκυπριακή  ηγεσία αντιμετώπιζε  θετικά τις τρεις  ομάδες και  ήταν υπέρ της ενιαίας 
προσέγγισης : είχε την άποψη ότι οι μειονότητες έπρεπε να διεκδικήσουν αναγνώριση ύπαρξης και 
δικαιώματα  αναφορικά με ζητήματα  προσωπικού θεσμού (personal status)  των μελών τους.  Η 
Ελλάδα συντασσόταν στο πλευρό της Ελληνοκυπριακής  ηγεσίας.  

 Η Τουρκική θεώρηση των πραγμάτων για μη αναγνώριση των μικρών κοινοτήτων - θρησκευτικών 
ομάδων βασιζομένη στο γεγονός ότι θα περιέπλεκε τυχόν μεταγενέστερη ενδεχόμενη διχοτόμηση της 
Κύπρου ,εξηγεί την μη ονομαστική αναφορά των τριών ομάδων στο Σύνταγμα του 1960.  

Η στάση των Άγγλων επί του θέματος ήταν συντηρητική και διαμορφώθηκε σταδιακά .Το 
Εμπιστευτικό  βρετανικό Μνημόνιο του Νοεμβρίου του 1959 συνιστούσε μια εύστοχη διπλωματική 
κίνηση για επαναφορά του ζητήματος αναγνώρισης της Βρετανικής  κοινότητας της Κύπρου ( θέμα 
για το οποίο ήδη  από το Σεπτέμβριο του 1959  Ελλάδα και Τουρκία ξεκάθαρα διαφώνησαν) με 
αντάλλαγμα την μερική αναγνώριση δικαιωμάτων στους Μαρωνίτες ,Λατίνους και Αρμένιους .  

Οι τελικές συμβιβαστικές λύσεις που υιοθετηθήκαν  in extremis  τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1960 (με 
την εισαγωγή του αριθμητικού κριτηρίου μεγέθους μιας θρησκευτικής ομάδας), διαμόρφωσαν τα 
σχετικά Άρθρα του Κυπριακού Συντάγματος . Αργότερα τον Ιούλιο του 1960 η  ad hoc Βρετανική 
Δήλωση που κατατέθηκε στο Αγγλικό Κοινοβούλιο θα προσδιόριζε πλέον επίσημα , ονομαστικά  και 
για πρώτη φορά,  ότι οι σχετικές συνταγματικές  διατάξεις  περί θρησκευτικών ομάδων αφορούν 
στους Μαρωνιτές , Αρμένιους και Λατίνους.  

Ορισμένα συστατικά στοιχεία των υπό εξέταση διεργασιών φαίνεται να παρουσιάζουν μια 
διαχρονικότητα : Ειδικά αναφερόμαστε στο γεγονός ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες και ηγεσίες 
πάντοτε διαβουλεύονταν στο μέτρο του δυνατού με τις μικρές μειονότητες για σημαντικά  θεσμικά - 
συνταγματικά θέματα ή ακόμη διασφάλιζαν σε κάποιο βαθμό την εκπροσώπηση τους (συμμετοχή 
το 1878-1882 του Λατίνου Ricardo Mattei στο  Νομοθετικό Συμβούλιου ως διορισμένο μέλος/ 
συμμετοχή του Michel Houry (γνωστού Καθολικού δικηγόρου της Λεμεσού)  στη Διασκεπτική 
Συνέλευση το 1947-48/ Το Σύνταγμα  Radcliff του 1956 αναφερόταν σε όλους τους Καθολικούς της  
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Κύπρου  ως Μαρωνίτες /συμμετοχή των Αρμενίων και Μαρωνιτών στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο 
που συγκρότησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τον Ιούνιο του 1959 ).   

Θέλουμε να πιστεύουμε   ότι οι  πιο πάνω διαπιστώσεις  συνιστούν,  στο μέτρο του δυνατού, χρήσιμο 
βοήθημα περαιτέρω κατανόησης και ερμηνείας των συνταγματικών ρυθμίσεων του 1960  που 
αφορούν στις τρεις θρησκευτικές  ομάδες, είτε στην παρούσα μορφή και εφαρμογή τους, είτε σε 
οποιαδήποτε  ενδεχόμενη  εξελικτική  μορφή  και  εφαρμογή τους  . 

Και από οποιαδήποτε οπτική γωνιά πάρουμε αυτές τις διαπιστώσεις για την περαιτέρω  κατανόηση 
και ερμηνεία των συνταγματικών ρυθμίσεων του 1960 κλείνοντας  παραπέμπουμε στη πιο κάτω ρήση  
του Ησίοδου , Έλληνα  ποιητή του 8ου π.χ. αιώνα,  που παρέθεσε ο  καθηγητής Θεμιστοκλής 
Τσάτσος Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στη συνεδρία της Μικτής  Συνταγματικής 
Επιτροπής  στις 22 Μαΐου 1959 αναφερόμενος στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των  μικρών 
κοινοτήτων : 

 «  Εκείνοι που απονέμουν δικαιοσύνη κατά τον ίδιο τρόπο εις τους δικούς τους και στους ξένους, έχουν 
ευτυχείς χώρες ». 

             __________ 
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