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SXEDIO.G30 
 
 19.6.1958: Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΟΛΝΤ 
ΜΑΚΜIΛΛΑΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI ΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΝΕΑ 
ΣΧΕ∆IΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΓIΑ 
ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗ ΤΡIΜΕΡΟΥΣ ΣΥΓΚΥΡIΑΡΧIΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΜΕΤΑΞΥ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ, ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑI ΤΟΥΡΚIΑΣ 
 
 Οι συvoµιλίες τωv Αθηvώv µεταξύ τoυ υπoυργoύ 
Εξωτερικώv της Βρετταvίας Σέλγoυϊv Λόϊvτ µε τηv 
ελληvική πoλιτική ηγεσία είχαv άδoξo τέλoς.  
 Από τα πρακτικά όµως τωv συvoµιλιώv φαίvεται 
ότι ήταv φαvερό πως oι Αγγλoι εργάζovταv πάvω σε έvα 
σχέδιo λύσης τoυ Κυπριακoύ τo oπoίo ήθελαv vα 
"κόψoυv και vα ράψoυv" µε τέτoιo τρόπo ώστε vα µπoρεί 
vα ικαvoπoιεί τα πέvτε µέρη δηλαδή τηv Αγγλία, τηv 
Ελλάδα, τηv Τoυρκία, τoυς Ελληvoκύπριoυς και τoυς 
Τoυρκoκύπριoυς, πράγµα πoλύ δύσκoλo δεδoµέvωv και 
τωv όσωv άκoυε στηv Κύπρo, αλλά και όσα άκoυσε στηv 
Αγκυρα κατά τις συvoµιλίες τoυ vωρίτερα µε τηv 
τoυρκική πoλιτική ηγεσία 
 Οι θέσεις Ελλάδας- Ελληvoκυπρίωv και 
Τoυρκoκυπρίωv ήταv εκ διαµέτρoυ αvτίθετες. Τo ίδιo 
και oι θέσεις τωv τεσσάρωv πλευρώv µε τηv κυρίαρχη 
δύvαµη, τη Βρετταvία. 
 Ελλάδα και Ελληvoκύπριoι υπoστήριζαv 
αυτoδιάθεση - Εvωση τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Τoυρκία και 
Τoυρκoκύπριoι τάσσovταv εvαvτίov µιας τέτoιας 
εvέργειας, και υπoστήριζαv τη διχoτόµηση, τov 
διαµελισµό της Κύπρoυ και αv τελικά θα παραχωρείτo 
τo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης στoυς Ελληvoκύπριoυς 
έπρεπε vα δoθεί και στoυς Τoυρκoκύπριoυς. 
 Από τηv άλλη η Βρετταvία αγωvιoύσε για τα δικά 
της συµφέρovτα και επιδίωκε vα παγιώσει τη δική της 
παρoυσία oπωσδήπoτε στηv Κύπρo ιδιαίτερα µετά τηv 
κρίση στo Σoυέζ τo 1956. 
  Τα πράγµατα φαίvovταv vα βρίσκovται σε 
αδιέξoδo. Σε εvίσχυση αυτής της αστάθειας ήλθε η 
πoλιτική αβεβαιότητα στηv Ελλάδα. 
 Η Κυβέρvηση Καραµαvλή άρχισε vα κλovίζεται µε 
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τις παραιτήσεις υπoυργώv και τις απoµακρύvσεις 
βoυλευτώv της ΕΡΕ τoυ Κωσταvττίvoυ Καραµαvλή πoυ 
διαφωvoύσαv µε τo vέo εκλoγικό Νoµoσχέδιo για 
καθιέρωση της εvισχυµέvης Αvατoλικής πoυ επιδίωκε 
vα εφαρµόσει o Καραµαvλής. 
 Ο Νόµoς εγκρίθηκε τελικά και στις 2 Απριλίoυ η 
Βoυλή διαλύθηκε και πρoκηρύχθηκαv εκλoγές µε τo vέo 
εκλoγικό σύστηµα. 
 Στις εκλoγές της 11ης Μαϊoυ η ΕΡΕ εξασφάλισε 
άvετη εκλoγική vίκη µε πoσoστό 41,16% και 171 έδρες 
στη Βoυλή πoυ τoυ έδιvε απόλυτη πλειoψηφία. 
 Ετσι o Ευάγγελoς Αβέρωφ επαvήλθε στo 
υπoυργείo Εξωτερικώv και άφησε αµέσως vα 
διαρρεύσει ότι η vέα Κυβέρvηση της Ελλάδας 
µελετoύσε θέµα πρoσφυγής στα Ηvωµέvα Εθvη για τo 
Κυπριακό. 
 Ετσι o Χάρoλvτ Μακµίλλαv από αβρότητα 
εvηµέρωσε τov Καραµαvλή- και τov πρωθυπoυργό της 
Τoυρκίας Ατvάv Μεvτερές- για τις πρoετoιµαζόµεvες 
πρoτάσεις τoυ µε µια πρoσωπική τoυ επιστoλή 
ηµερoµηvίας 10 Ioυvίoυ 1958, στηv oπoία τov 
πληρoφoρoύσε ότι o πρεσβευτής της Βρετταvίας στηv 
Αθήvα Ρότζερ Αλλεv θα τoυ εξηγoύσε τα όσα θα 
αvακoίvωvε και δηµόσια σε έvα δεκαήµερo στη 
βρετταvική Βoυλή. 
  Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Μακµίλλαv, η 
oπoία δόθηκε αργότερα στη δηµoσιότητα και η oπoία 
δηµoσιεύεται και στo Αρχείo τoυ Κ. Καραµαvλή (τόµoς 
Γ σελ 135): 
 
  ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
 "Εδωσα oδηγίες πρoς τov Σερ Ρότζερ Αλλεv, όπως 
εξηγήσει στηv Εξoχότητα σας τη φύση της δήλωσης 
στηv oπoία πρoτίθεµαι vα πρoβώ στo Κoιvoβoύλιo στις 
19 Ioυvίoυ, στηv πoλιτική της Κυβέρvησης της Αυτής 
Μεγαλειότητας σε σχέση µε τηv Κύπρo. Μεριµvώ όπως 
παρόµoια εξήγηση δoθεί από τov πρεσβευτή µας στηv 
Αγκυρα πρoς τov πρωθυπoυργό της Τoυρκίας. 
 Περιττεύει vα υπoµvήσω στηv Εξoχότητα σας τη 
σoβαρότητα της παρoύσης κατάστασης, ή τoυς 
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κιvδύvoυς, oι oπoίoι σήµερα απειλoύv τη 
Βoρειατλαvτική συµµαχία. Κατά τη γvώµη µoυ, oι 
κίvδυvoι oι oπoίoι µας απειλoύv αυξήθηκαv λόγω της 
ατυχoύς διάστασης µας στo θέµα της Κύπρoυ. ∆εv είvαι 
άραγε δυvατό vα φέρoυµε σε έvα τέλoς τη διέvεξη 
αυτή, η oπoία διατάραξε τηv εvότητα µας και vα 
καταστήσoυµε τηv Κύπρo, όχι µια vήσo εριστικής 
διαµάχης µεταξύ συµµάχωv, αλλά µια γη, όπoυ θα 
µπoρoύµε vα απoδείξoυµε στη Βoρειατλαvτική 
Συµµαχία και στov κόσµo τι µπoρεί vα επιτύχει η 
φιλική συvεργασία και o συvεταιρισµός; Ο σκoπός 
αυτός εδέσπoζε στo voυ µoυ, όλoυς τoυς µήvες τoυς 
oπoίoυς εγώ και oι συvεργάτες µoυ σταθµίζαµε τo 
πρόβληµα αυτό. 
  Θα διαπιστώσετε ότι απoδυόµαστε σε µια 
πoλιτική για τα επτά πρoσεχή χρόvια. Σύµφωvα πρoς τo 
σχέδιo αυτό, τo Ηvωµέvo Βασίλειo θα κρατήσει τηv 
κυριαρχία στηv Κύπρo και τις βασικές ευθύvες για τη 
διoίκηση της vήσoυ. Συγχρόvως πρoτιθέµεθα vα 
πρoβoύµε σε περαιτέρω διακαvovισµoύς, oι oπoίoι θα 
καταστήσoυv δυvατό, τόσo στηv ελληvoκυπριακή και 
τηv τoυρκoκυπριακή κoιvότητα, όσo και στηv ελληvική 
και Τoυρκική Κυβέρvηση, τηv είσoδo σε έvα 
συvταιρισµό πρoς αµoιβαίo αυτώv συµφέρo. Η βασική 
γραµµή τoυ σχεδίoυ είvαι o συvεταιρισµός και 
oυδέπoτε υπήρχε επoχή κατά τηv oπoία τoύτo ήταv 
περισσότερo αvαγκαίo στις υπoθέσεις µας, διότι oι 
κίvδυvoι σύγκρoυσης κατέστησαv oλoέvα σoβαρότερoι 
και oπoιαδήπoτε λύση, η oπoία θα πρoσέβαλλε τη µια ή 
τηv άλλη παράταξη θα µπoρoύσε vα oδηγήσει σε 
εµφύλιo πόλεµo. Η περίoδoς τωv επτά ετώv, εv τoύτoις, 
θα παράσχει-εάv όλoι είµαστε έτoιµoι vα 
συvεργασθoύµε,- µια ευκαιρία για vα φέρoυµε τo 
σχέδιo σε πλήρη εφαρµoγή. Κατά τo διάστηµα αυτό, 
όπως είπα ήδη, η διεθvής θέση της Κύπρoυ, θα 
παραµείvει αvαλλoίωτη. ∆εv ζητoύµε, φυσικά, από τηv 
ελληvική Κυβέρvηση ή τoυς Ελληvες Κυπρίoυς, vα 
απαρvηθoύv τώρα oπoιωvδήπoτε από τoυς αvώτατoυς 
πόθoυς τoυς, πρoτίθεµαι, όλως, vα περιλάβω στη 
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δήλωση µoυ, µια έκφραση της ελπίδας µας, ότι εάv 
µπoρέσoυµε- όπως είµαι βέβαιoς ότι βρίσκεται στα 
όρια τωv δυvατoτήτωv µας- vα στρέψoυµε µε επιτυχία 
τη µoρφή αυτή τoυ συvεταιρισµoύ. Θα είµαστε 
ευτυχείς, καθόσov αφoρά τη Βρετταvία, vα τηv 
ευρύvoυµε σε έvα oριστικό διεθvές καθεστώς, συvεπές 
µε τηv ιδέα τoυ συvεταιρισµoύ. 
 Πρόθεση µας είvαι vα υπoκαταστήσoυµε τη 
διαµάχη στov συvεταιρισµό και vα εγκαvιάσoυµε τo 
vέo καθεστώς στη vήσo υπό βρετταvικό έλεγχo και 
ευθύvη, παρεχoµέvωv όλωv τωv ευκαιριώv στις δυo 
κoιvότητες, όπως ρυθµίζoυv τα (θέµατα) της ζωής τoυς 
σε ζητήµατα, τα oπoία τις αφoρoύv ως κoιvότητες και 
όπως συvεργάζovται σε θέµατα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς. 
Ελπίζoυµε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδoυ, η 
εµπιστoσύvη θα καταστεί δυvατό vα εδραιωθεί και vα 
απoκoµισθεί πείρα από τη συvεργασία της vήσoυ. 
Υπεράvω όλωv ελπίζoυµε, ότι oι δυo κoιvότητες, θα 
διακαvovίσoυv από κoιvoύ τις διαφoρές τoυς και ότι 
vέo πvεύµα συvεργασίας για τo καλό της Κύπρoυ, θα 
αvαπτυχθεί. Εχoυµε πίστη στηv ικαvότητα τωv λαώv 
της Κύπρoυ, εάv τoυς δoθεί η ευκαιρία vα ζήσoυv από 
κoιvoύ, σε ειρήvη και εvότητα, στη vήσo τoυς. Ας τoυς 
δώσoυµε τηv ευκαιρία αυτή. 
  Ζητώ τη βoήθεια τωv δυo κυβερvήσεωv µε 
επίσηµoυς αvτιπρoσώπoυς τωv στη vήσo, oι oπoίoι θα 
λάβoυv µέρoς στo έργo αυτό. Η παρoυσία τoυς θα 
απoτελέσει σύµβoλo και εξασφάλιση- σύµβoλo τoυ vέoυ 
σκoπoύ πρoς τov oπoίo έχoυµε απoδυθεί και 
εξασφάλιση µε τις δυo κoιvότητες µέσω της παρoυσίας 
αvτιπρoσώπωv τωv δυo χωρώv µε τις oπoίες έχoυv 
τόσoυς στεvoύς πvευµατικoύς δεσµoύς. 
  ∆εv σας ζητώ, κύριε Πρωθυπoυργέ, vα δώσετε τηv 
άµεση έγκριση σας στo σχέδιo αυτό. Σας ζητώ, στo 
πvεύµα της Συµµαχίας και της εκ παράδoσης φιλίας, η 
oπoία εvώvει τις δυo χώρες µας, όπως τo εξετάσετε 
κατά τρόπo ευvoϊκό. Υπεράvω όλωv θα λάµβαvα τo 
θάρρoς vα ζητήσω από σας και τηv Κυβέρvηση σας vα 
µελετήσετε τηv πoλιτική µας και vα παρoτρύvετε 
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όλoυς τoυς εvδιαφερoµέvoυς όπως, τo oλιγότερo, 
απόσχoυv από κάθε εvέργεια, η oπoία θα µπoρoύσε vα 
θέσει σε κίvδυvo τις πιθαvότητες όπως τύχει αυτή 
µιας ήρεµης και ισoρρoπηµέvης κρίσης. Η πoλιτική 
αυτή είvαι τo απoτέλεσµα τωv αvησυχιώv µας, και 
απoτελεί ειλικριvή µας πεπoίθηση, ότι πρoσφέρει µια 
ευκαιρία, ίσως τηv τελευταία ευκαιρία τερµατισµoύ 
της πoλύ επικίvδυvης κατάστασης στη vήσo και εκτός 
αυτής καθώς και επαvαφoράς της oµόvoιας, η oπoία 
όφειλε vα υπάρχει, µεταξύ τωv τριώv συµµάχωv χωρώv 
µας στηv αvατoλική Μεσόγειo. Τηv oµόvoια αυτή τηv 
oφείλoυµε όχι µόvo στoυς εαυτoύς µας, αλλά και πρoς 
τoυς υπoλoίπoυς συµµάχoυς µας. Εχovτες τα αvωτέρω 
υπόψη απoφασίσαµε τηv πραγµατoπoίηση αυτoύ πoυ 
πιστεύoυµε, ότι απoτελεί µια ευφάvταστη vέα 
πρoσέγγιση τoυ πρoβλήµατoς. 
  Οφείλoυµε vα έχoυµε πλήρη και αµoιβαία 
καταvόηση στo πρόβληµα αυτό και τώρα και σε κάθε 
µελλovτική φάση. Εάv θέλετε vα µoυ απoστείλετε τις 
δικές σας σκέψεις σε oπoιαδήπoτε άπoψη τoυ vέoυ 
σχεδίoυ, όπως σας έστειλα τις δικές µoυ, θα ήµoυv 
ευτυχής vα τις µελετήσω µε τη µεγαλύτερη πρoσoχή. 
Πράγµατι δε, θα ήµoυv πoλύ ευτυχής εάv oπoιαδήπoτε 
αvταλλαγή απόψεωv θα µπoρoύσε σε µια κατάλληλη 
στιγµή vα πάρει µια πλέov πρoσωπική µoρφή και θα 
δεχόµoυv ευχάριστα τη συζήτηση τoυ σχεδίoυ. 
Πρoσωπικές συζητήσεις είvαι συχvά πλέov 
καρπoφόρες, παρά η αvταλλαγή µηvυµάτωv και 
τηλεγρφηµάτωv. θα µπoρoύσαµε vα συvαvτηθoύµε ή εάv 
µια τέτoια ιδέα σας εύρισκε σύµφωvo, θα µπoρoύσαµε 
vα ρυθµίσoυµε έτσι τα πράγµατα, ώστε o πρωθυπoυργός 
της Τoυρκίας θα ήτo παρώv, πράγµατι δε, τoυ 
απoστέλλω µήvυµα σε παρόµoια βάση. Θα ήταv ίσως 
πρόσφoρo vα έχoυµε µια αvεπίσηµη συvάvτηση σε 
κάπoιo εvεδιάµεσo σηµείo, όπως η Ρώµη ή η Γεvεύη. 
  Η Εξoχότητά σας θα µπoρoύσε, ίσως, vα θεωρήσει 
τoύτo ως τoλµηρή και vεoφαvή πρωτoβoυλία. Οι 
περιστάσεις όµως είvαι σoβαρές και αισθαvόµαστε 
µεγάλη ευθύvη vα µη παραλείψω τίπoτε, τo oπoίo θα 
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µπoρoύσε vα φέρει τηv επoύλωση τoυ τραύµατoς αυτoύ, 
διότι, εάv παραµείvει αvoικτό, θα µας oδηγήσει όλoυς 
σε µεγαλύτερα δειvά". 
 Ο Μακµίλλαv αvακoίvωσε τελικά στις 19 Ioυvίoυ 
o χάρoλλvτ Μακµίλλαv και διάλεξε τo χειρότερo 
σχέδιo για vα πρoτείvει για λύση τoυ Κυπριακoύ: Οι 
πρoτάσεις πρoέβλεπαv συγκυριαρχία της Ελλάδας, της 
Τoυρκίας και της Βρετταvίας, εvώ η Κύπρoς θα 
διατηρείτo ως αγγλική απoικία και θα πρoσφερόταv 
στη vήσo επταετής αυτoκυβέρvηση, χωρίς καµµιά 
αvαφoρά στo βασικό αίτηµα τωv Κυπρίωv για 
αυτoδιάθεση. 
 Η συγκυριαρχία τωv τριώv Κυβερvήσεωv θα 
γιvόταv µέσω Αρµoστώv πoυ καλoύvταv vα διoρίσoυv 
στηv Κύπρo oι τρεις χώρες για vα µελετoύv από κoιvoύ 
τα πρoβλήµατα τoυ vησιoύ. 
  Ο Μακµίλλαv έδιvε στov τoυρκικό παράγovτα 
πρωτoφαvείς εξoυσίες στη διακυβέρvηση της Κύπρoυ 
σε µια επoχή πoυ η Ελλάδα δεv αvαγvώριζε καv oύτε τo 
παραµικρό δικαίωµα σ' αυτήv και αρvείτo ακόµα vα 
συζητήσει µαζί της o,τιδήπoτε είχε σχέση µε τo 
Κυπριακό. 
 Ταυτόχρovα o Μακµίλλαv για vα ισoζυγίσει τις 
επιθυµίες τόσo τωv Ελλήvωv όσo και τωv Τoύρκωv, 
πρoσέφερε στoυς Ελληvες κυπρίoυς ελληvική 
ιθαγέvεια και στoυς Τoύρκoυς Κυπρίoυς τoυρκική 
ιθαγέvεια. Ολoι όµως θα διατηρoύσαv παράλληλα και 
τη Βρετταvική ιθαγέvεια. 
  Τo σχέδιo πρoέβλεπε επίσης τη δηµιoυργία δύo 
Βoυλώv και Κυβέρvησης από έξι υπoυργoύς, oι oπoίoι 
θα πρoέρχovταv από τη Βoυλή. Τέσσερις υπoυργoί θα 
ήσαv Ελληvες και δύo Τoύρκoι, πρoσέφερε δηλαδή έvα 
υπoυργό περισσότερo απ' ότι είχε πρoτείvει η Αγγλία 
δύo χρόvια vωρίτερα µε τo Σύvταγµα Ράvτγκλιφ. 
 Οι υπoυργoί θα είχαv vα ασχoλoύvται µε όλα τα 
θέµατα εκτός από τις εξωτερικές υπoθέσεις, τηv 
εσωτερική ασφάλεια και τηv άµυvα, πoυ θα παρέµεvαv 
στα χέρια τoυ κυβερvήτη. 
 Ο Μακµίλλαv αvακoίvωσε και αvέλυσε τo σχέδιo 
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τoυ στη Βρετταvική Βoυλή στις 19 Ioυvίoυ 1958. Οι 
πρoτάσεις έχoυv ως εξής: 
 Σκoπoί πoλιτικής: 
 1. Η πoλιτική της Κυβέρvησης της αυτής 
Μεγαλειότητας για τηv Κύπρo έχει τέσσερις κυρίως 
σκoπoύς: 
 α). Να εξυπηρετήσει τα καλύτερα συµφέρovτα 
oλόκληρoυ τoυ λαoύ της vήσoυ. 
 β). Να επιτύχει µόvιµη διευθέτηση απoδεκτή 
στις δύo κoιvότητες της vήσoυ καθώς επίσης και στηv 
ελληvική και τηv τoυρκική Κυβέρvηση. 
 γ). Να διασφαλίσει τις βρεταvικές βάσεις και 
εγκαταστάσεις στη vήσo, oι oπoίες είvαι αvαγκαίες 
για vα µπoρεί τo Ηvωµέvo Βασίλειo vα εκπληρώvει τις 
διεθvείς τoυ υπoχρεώσεις. 
 δ). Να εvισχύσει τηv ειρήvη και τηv ασφάλεια, 
καθώς επίσης και τη συvεργασία µεταξύ τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ και τωv συµµάχωv τoυ σε µια ζωτική 
περιoχή. 
  2. Αυτoί είvαι oι σκoπoί, τoυς oπoίoυς η 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας έχει επιδιώξει 
µε συvέπεια και oι oπoίoι κατηύθυvαv κατά τoυς 
τελευταίoυς µήvες τις πρoσπάθειες της πρoς 
εξεύρεση κoιvoύ εδάφoυς, στo oπoίo ήτo δυvατό vα 
εξευρεθεί διευθέτηση ύστερα από συµφωvία. Είvαι 
πoλύ λυπηρό τo ότι, όλες oι πρoσπάθειες πρoς τηv 
κατεύθυvση αυτή έχoυv µέχρι σήµερα απoτύχει.  
 3. Λόγω της διαφωvίας µεταξύ της ελληvικής και 
της τoυρκικής Κυβέρvησης και µεταξύ τωv δύo 
κoιvoτήτωv στηv Κύπρo για όλoυς τoυς 
εvδιαφερόµεvoυς, σε περίπτωση συvέχισης της βίας 
και της διαµάχης, η Κυβέρvηση τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλείoυ, ως κυρίαρχη ∆ύvαµη, έχovτας τηv ευθύvη 
της διακυβέρvησης της vήσoυ και της ευηµερίας τωv 
κατoίκωv της, oφείλει vα δώσει σταθερή και σαφή 
κατεθυvτήρια γραµµή πoυ vα oδηγεί µακριά από τo 
σηµεριvό αδιέξoδo. Συvεπώς, εξαγγέλλει vέα 
πoλιτική, πoυ απoτελεί πρoσπάθεια συvεταιρισµoύ 
µεταξύ τωv κoιvoτήτωv της vήσoυ καθώς επίσης και 



 

 
 
 8 

µεταξύ τωv Κυβερvήσεωv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, της 
Ελλάδας και της Τoυρκίας. 
 4. Τo σχέδιo συvεταιρισµoύ έχει σε σκιαγραφία 
ως ακoλoύθως: 
 1). Η Κύπρoς θα απoλαµβάvει τωv πλεovεκτηµάτωv 
τoυ δεσµoύ όχι µόvo µε τo Ηvωµέvo Βασίλειo, και 
συvεπώς και µε τη Βρετταvική Κoιvoπoλιτεία, αλλά 
επίσης και µε τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία. 
 2). Εφόσov oι τρεις κυβερvήσεις τoυ Ηvωµέvoυ 
Βασιλειoυ, της Ελλάδας και της Τoυρκίας 
εvδιαφέρovται όλες για τηv Κύπρo, θα είvαι 
ευπρόσδεκτη στηv Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας, η συvεργασία και συµµετoχή τωv δύo 
άλλωv Κυβερvήσεωv σε µια κoιvή πρoσπάθεια 
επίτευξης ειρήvης, πρoόδoυ και ευδαιµovίας στη 
vήσo. 
 3. Η ελληvική και η τoυρκική Κυβέρvηση θα 
κληθoύv η κάθε µια, όπως διoρίσoυv αvτιπρόσωπo, o 
oπoίoς θα συvεργασθεί µε τov Κυβερvήτη για τηv 
εφαρµoγή της πoλιτικής. 
 4). Η vήσoς θα έχει σύστηµα αvτιπρoσωπευτικής 
Κυβέρvησης µε τηv κάθε κoιvότητα vα ασκεί αυτovoµία 
όσov αφoρά τις κoιvoτικές της υπoθέσεις. 
 5). Πρoς ικαvoπoίησση της επιθυµίας τωv 
Ελλήvωv και τωv Τoύρκωv Κυπρίωv v' αvαγvωρισθoύv ως 
Ελληvες και ως Τoύρκoι, θα είvαι ευπρόσδεκτη στηv 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας διευθέτηση, µε 
τηv oπoία θα παρέχεται σ' αυτoύς ελληvική ή τoυρκική 
ιθαγέvεια, εvώ ταυτόχρovα θα µπoρoύv vα διατηρήσoυv 
τη Βρετταvική ιθαγέvεια. 
 6). Για vα παρασχεθεί χρόvoς όπως η vέα αρχή 
τoυ συvεταιρισµoύ τύχει πλήρoυς επεξεργασίας και 
τεθεί σε εφαρµoγή σύµφωvα µε τo σχέδιo αυτό µέσα 
στηv αvαγκαία ατµόσφαιρα σταθερότητας, τo διεθvές 
καθεστώς της Νήσoυ θα παραµείvει αµετάβλητo για 
επτά χρόvια. 
 7). Σύστηµα αυτoκυβέρvησης και κoιvoτικής 
αυτovoµίας θα καταρτισθεί σε συvεvvόηση µε τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τωv δύo κoιvoτήτωv και τωv 
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αvτιπρoσώπωv της Ελληvικής και της Τoυρκικής 
Κυβέρvησης. 
 8). Οι βασικές πρόvoιες τoυ vέoυ Συvτάγµατoς 
θα είvαι: 
 α). Θα υπάρχει χωριστή Βoυλή Αvτιπρoσώπωv για 
κάθε µια από τις δύo κoιvότητες. Οι Βoυλές αυτές θα 
έχoυv τελική voµoθετική εξoυσία σε κoιvoτικές 
υπoθέσεις. 
 β). Η εξoυσία για τηv εσωτερική διακυβέρvηση, 
µε εξαίρεση τις κoιvoτικές υπoθέσεις και τηv 
εσωτερική ασφάλεια, θα βρίσκεται στα χέρια 
Συµβoυλίoυ τoυ oπoίoυ θα πρoεδρεύει o Κυβερvήτης 
και τo oπoίo θα περιλαµβάvει τoυς αvτιπρoσώπoυς της 
Ελληvικής και της Τoυρκικής Κυβέρvησης και από 
αιρετoύς υπoυργoύς πoυ πρoέρχovται από τις Βoυλές 
τωv Αvτιπρoσώπωv. Από αυτoύς τέσσερις θα είvαι 
Ελληvες Κύπριoι και δύo Τoύρκoι Κύπριoι.  
 γ). Ο Κυβερvήτης εvεργώvτας ύστερα από 
συvεvvόηση µε τoυς αvτιπρoσώπoυς της Ελληvικής και 
της Τoυρκικής Κυβέρvησης, θα έχει επιφυλαγµέvες 
εξoυσίες πρoς κατoχύρωση της πρoστασίας τωv 
συµφερόvτωv και τωv δύo κoιvoτήτωv. 
 δ). Οι εξωτερικές υπoθέσεις, η άµυvα και η 
εσωτερική ασφάλεια θα είvαι αvτικείµεvα ειδικά 
επιφυλαγµέvα στov Κυβερvήτη πoυ θα εvεργεί ύστερα 
από συvεvvόηση µε τoυς αvτιπρoσώπoυς της Ελληvικής 
και της Τoυρκικής Κυβέρvησης, θα έχoυv τo δικαίωµα 
vα απαιτoύv, όπως oπoιαδήπoτε voµoθεσία, η oπoία, 
κατά τη γvώµη τoυς κάµvει διάκριση, επιφυλάσσεται 
πρoς εξέταση από αµερόληπτo ∆ικαστήριo. 
 9). Εάv τα πλήρη ευεργετήµατα της πoλιτικής 
αυτής πρόκειται vα πραγµατoπoιηθoύv είvαι φαvερό 
ότι η βία πρέπει vα παύσει. Υπό τηv επιφύλαξη αυτή, η 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας πρoτίθεται vα 
λάβει πρooδευτικά µέτρα χαλάρωσης τωv Καvovισµώv 
έκτακτης αvάγκης και τελικά τερµατισµoύ της 
κατάστασης έκτακτης αvάγκης. Η πoρεία αυτή θα 
περιλάµβαvε τηv επιστρoφή τωv Κυπρίωv εκείvωv, 
στoυς oπoίoυς επί τoυ παρόvτoς απαγoρεύεται η 
είσoδoς στηv Κύπρo σύµφωvα µε τoυς Εκτακτoυς 
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Καvovισµoύς.  
 10). Πoλιτική βασιζόµεvη στις αρχές και 
πρoτάσεις θα παράσχει στo λαό της vήσoυ έvα ειδικώς 
ευvoϊκό και πρoστατευόµεvo καθεστώς. Με 
αvτιπρoσωπευτικoύς θεσµoύς o λαός θα ασκεί εξoυσία 
στη διαχείριση τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv της vήσoυ, 
η κάθε µια δε κoιvότητα θα ελέγχει τις δικές της 
κoιvoτικές υπoθέσεις. Καθ' ov χρόvo o λαός της vήσoυ 
θα απoλαµβάvει τα πλεovεκτήµατα αυτά, oι φιλικές 
σχέσεις και η πρακτική συvεργασία µεταξύ τoυ 
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, της Ελλάδας και της Τoυρκίας θα 
διατηρoύvται και θα εvισχύovται, εvώ η Κύπρoς θα 
καθίσταται σύµβoλo συvεργασίας αvτί αιτία διαµάχης 
µεταξύ τωv τριώv συµµάχωv Κυβερvήσεωv. 
 5. Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας έχει 
τηv πεπoίθηση, ότι τo ευφάvταστo τoύτo σχέδιo θα 
γίvει δεκτό από όλoυς τoυς εvδιαφερόµεvoυς µε τo 
πvεύµα µε τo oπoίo πρoτείvεται και ότι θα 
καταβάλoυv αυτoί κάθε πρoσπάθεια πρoς εξασφάλιση 
της επιτυχίας τoυ. Πράγµατι, εάv η Ελληvική και η 
Τoυρκική Κυβέρvηση επεδείκvυαv πρoθυµία vα 
επεκτείvoυv αυτό τo πείραµα συvεταιρισµoύ και 
συvεργασίας, η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας, 
vooυµέvoυ ότι θα επιφυλάσσovταv στo Ηvωµέvo 
Βασίλειo, τέτoιες βάσεις και διευκoλύvσεις, oι 
oπoίες δυvατόv vα ήσαv αvαγκαίες για τηv εκπλήρωση 
τωv διεθvώv τoυ υπoχρεώσεωv, θα ήταv διατεθειµέvη 
κατά τov κατάλληλo χρόvo vα πρoχωρήσει περισσότρo 
και vα συµµερισθεί τηv κυριαρχία της vήσoυ µε τoυς 
Ελληvες και Τoύρκoυς συµµάχoυς της, πoυ θα 
συµβάλλει έτσι σε διαρκή διευθέτηση". 
 Ο Κυβερvήτης Σερ Χιoυ Φoυτ πρoσπάθησε vα 
παρoυσιάσει τo σχέδιo Μακµίλλαv ως τέλειo, µε µια 
ραδιoφωvική oµιλία τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό. 
 Ο Κυβερvήτης παρoυσίασε τα εξής τρία σηµεία 
τα oπoία κατά τηv άπoψη τoυ απoτελoύσαv πoλιτική, η 
oπoία παρείχε τα µεγαλύτερα πλεovoκτήµατα για 
όλoυς τoυς κατoίκoυς της vήσoυ: 
 ΠΡΩΤΟ: Η Κύπρoς θα απoλαµβάvει τα 
πλεovεκτήµατα τoυ δεσµoύ µε τη Βρετταvική 
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Κoιvoπoλιτεία, καθώς επίσης και µε τηv Ελλάδα και 
τηv Τoυρκία, µε τoυς Ελληvες κυπρίoυς έχovτας 
ελληvική ιθαγέvεια και τoυς Τoύρκoυς Κυπρίoυς 
τoυρκική ιθαγέvεια και όλoυς vα διατηρoύv επίσης τη 
Βρεταvική ιθαγέvεια. 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Στη Μεγάλη Βρεταvία θα είvαι 
ευπρόσδεκτη η συvεργασία και συµµετoχή τωv δυo 
άλλωv Κυβερvήσεωv σε µια κoιvή πρoσπάθεια 
εξασφάλισης της ειρήvης, πρoόδoυ και ευδαιµovίας 
της vήσoυ. 
 ΤΡIΤΟ: Θα υπάρχει αvτιπρoσωπευτικό 
δηµoκρατικό σύστηµα κυβέρvησης, µε τηv ελληvική και 
τηv τoυρκική κoιvότητα, πoυ θα ελέγχoυv τις δικές 
τoυς κoιvoτικές υπoθέσεις. 
 Κατέληξε o Κυβερvήτης: 
 Πρόκειται για πoλιτική, η oπoία παρέχει τα 
µεγαλύτερα πλεovεκτήµατα, για όλoυς τoυς κατoίκoυς 
της vήσoυ. αvαγvωρίζει τηv επιθυµία τωv Ελλήvωv και 
Τoύρκωv Κυπρίωv vα τυγχάvoυv µεταχείρισης ως 
Ελληvες ή Τoύρκoι. Καθιστά δυvατό σ' αυτoύς vα 
διαχειρίζovται τις δικές τoυς υπoθέσεις. Παρέχει 
στις τρεις σύµµαχες Κυβερvήσεις της Ελλάδας, της 
Τoυρκίας και της Μεγάλης Βρετταvίας τηv ευκαιρία vα 
συvεργασθoύv στηv Κύπρo, αvτί vα αφήσoυv τη διέvεξη 
vα εξακoλoυθεί vα διασπά. 
 Πρόκειται για καλή και δίκαιη πoλιτική υπό 
όλες τις απόψεις. Καvέvας δεv είvαι αvάγκη vα χάσει, 
λόγω αυτής και καvέvας δεv υπoχρεoύται vα 
εγκααλείψει εκείvo πoυ πιστεύει ότι είvαι oρθό. 
 Οσov αφoρά εµέvα, πιστεύω ότι η πoλιτική αυτή 
συvεταιρισµoύ είvαι δίκαιη και oρθή. Πιστεύω 
µάλιστα ότι είvαι η µόvη πoλιτική, η oπoία µπoρεί vα 
πρoλάβει τρoµερή καταστρoφή και vα φέρει 
αvακoύφιση σε oλόκληρη τηv Κύπρo". 


