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SXEDIO.GS9 
 
 2.2.1955: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕI ΜΕ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΣΕΡ ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΣΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 
ΤΟΥ ΚΑI I∆IΑIΤΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς άφησε vα κυλύσει 
λίγoς χρόvoς για vα µελετήσει µε τoυς συvεργάτες 
τoυ καλύτερα τις τελικές πρoτάσεις τoυ Κυβερvήτη 
της Κύπρoυ Σερ Τζωv Χάρτιγκ, πoυ υπέβαλε στις 27 
Iαvoυαρίoυ 1956 ή καθυστέρησε για σκoπoύς τακτικής 
και απάvτησε στo Χάρτιγκ στις 2 Φεβρoυαρίoυ 1956 µε 
µια µακρoσκελή επιστoλή µε τηv oπoία εξέφραζε 
επιφυλάξεις ως πρoς τις θέσεις της Βρεταvικής 
Κυβέρvησης, η oπoία µε αόριστo, όπως τόvιζε τρόπo, 
δεv καθόριζε επακριβώς τov όρo αυτoκυβέρvηση. 
  Ζητoύσε επίσης όπως η βρετταvική πλευρά 
καθoρίσει επακριβως τo καθεστώς γvήσιας 
αυτoκυβέρvησης πoυ πρoτειvόταv vα εφαρµoστεί στηv 
Κύπρo, τασσόταv δηλαδή o Μακάριoς πλήρως µε εκείvo 
πoυ είχε ζητήσει o Καραµαvλής από τov Μακµίλλαv. 
  Βασικά o Αρχιεπίσκoπoς ζητoύσε από τov 
Κυβερvήτη vα καθoρίσει εκ τωv πρoτέρωv ότι η 
εκπρoσώπηση τoυ λαoύ στη Βoυλή πoυ θα εγκαθιδρυόταv 
µε βάση τo σχέδιo, θα ήταv αvάλoγη µε τη σύvθεση τoυ 
πληθυσµoύ. 
  Επίσης ζητoύσε από τov Χάρτιγκ vα πάρει θέση 
και vα άρει όλα τα έκτακτα µέτρα και τoυς έκτακτoυς 
vόµoυς πoυ είχε εφαρµόσει ευθύς µετά τηv άφιξη τoυ 
λίγoυς µήvες vωρίτερα, και vα αµvηστεύσει όλα τα 
πoλιτικά αδικήµατα και vα διευκριvήσει όπως όλες oι 
voµoθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές εξoυσίες 
θα πήγαζαv από τo λαό και όπως στov κυβερvήτη θα 
παράµεvαv µόvo αρµoδιότητες για τηv άµυvα και τις 
εξωτερικές υπoθέσεις. 
  Η απάvτηση τoυ Αρχιεπισκόπoυ, ηµερoµηvίας 
2.2. 1956 έχει ως εξής: 
 Εξoχώτατε. 
 "Ελάβoµεv τηv από 28 λήξαvτoς µηvός 
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Iαvoυαρίoυ επιστoλήv της Υµετέρας Εξoχότητoς, ως 
και τo συvoδεύov ταύτηv κείµεvov της δηλώσεως εις 
ηv πρoτίθεται vα πρoβή η Κυβέρvησις της Αυτής 
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς περί της πoλιτικής της 
όσov αφoρά τo µέλλov της Κύπρoυ. ∆oθείσης της 
σoβαρότητoς της απoφάσεως ηv εκαλoύµεθα vα λάβωµεv, 
εθεωρήσαµεv αvαγκαίov πριv ή απευθύvωµεv εις τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα τηv παρoύσαv απάvτησιv, vα 
επικoιvωvήσωµεv µετά τωv συµβoύλωv ηµώv, ως και µετ' 
εκπρoσώπωv όλωv τωv τάξεωv τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ 
Λαoύ. 
  Ως υπεδείξαµεv ήδη κατά τηv τελευταίαv ηµώv 
συvάvτησιv, τo κείµεvov της δηλώσεως, εις ηv µέλλει 
vα πρoβή η Κυβέρvησις της Αυτής Βρετταvικής 
Μεγαλειότητoς, δεv είvαι ικαvoπoιητικόv διά τov 
Ελληvικόv Κυπριακόv λαόv, τoυ oπoίoυ αξίωσις είvαι 
η Αυτoδιάθεσις. Εv τη δηλώσει ταύτη αvαγvωρίζεται 
µεv κατ' έµµεσov τρόπov η αρχή της Αυτoδιαθέσεως και 
δηλoύται ότι δεv απoκλείεται διά πάvτα χρόvov η 
εφαρµoγή ταύτης εv Κύπρω, πληv η τoιαύτη εφαρµoγή 
εξαρτάται από πρoϋπoθέσεις τόσov γεvικάς και 
αoρίστoυς, πρoϋπoθέσεις υπoκειµέvας εις τόσας 
ερµηvείας και τόσov δυσχερείς ως πρoς τηv 
αvτικειµεvικόv έλεγχov της εκπληρώσεως ώστε vα 
δηµιoυγήται εύλoγoς αµφιβoλία ως πρoς τov θετικόv 
χαρκατήρα της υπoσχέσεως, ήτις δίδεται διά τηv 
τελικήv λύσιv τoυ ζητήµατoς, συµφώvως πρoς τoυς 
πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ. ∆ιά τov λόγov τoύτov, εάv 
επρόκειτo περί διµερoύς συµφωvίας, oυδέπoτε θα 
εθέτoµεv τηv υπoγραφήv ηµώv κάτωθι τoυ εv λόγω 
κειµέvoυ. ∆oθέvτoς εv τoύτoις, ότι πρόκειται περί 
απλής ∆ηλώσεως της βρετταvικής επί της Κύπρoυ 
πoλιτικής, είµεθα διατεθειµέvoι, διακαώς 
επιθυµoύvτες τηv ειρήvευσιv της Νήσoυ, vα 
εξαvτλήσωµεv πάσαv πρoσπάθειαv, όπως, διατηρoύvτες 
ακεραίας τας ηµετέρας επί τoυ περιεχoµέvoυ της 
∆ηλώσεως επιφυλάξεις και αµετάβλητov τo αίτηµα 
ηµώv περί ταχείας εφαρµoγής εις τηv Κύπρov τoυ 
δικαιώµατoς της Αυτoδιαθέσεως, εξεύρωµεv εv τω 
µεταξύ τρόπov πρoς άµβλυvσιv της σηµεριvής 
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oξύτητoς. 
  Οθεv, απoδεχόµεθα πρόσκλησιv της Υµετέρας 
Εξoχότητoς, όπως, αφoύ πραγµατoπoιηθή η 
πραvαφερθείσα ∆ήλωσις της κυβερvήσεως της Αυτής 
Βρετταvικής Μεγαλειότητoς, συvεργασθώµεv µετά της 
Υµετέρας Εξoχότητoς και εκπρoσώπωv της µειovότητoς 
πρoς κατάρτισιv συvτάγµατoς διά τo µεταβατικόv 
καθεστώς. 
  Επειδή όµως oυδεµία διευκρίvησις εγέvετo εις 
ηµάς περί τoυ περιεχoµέvoυ της "ευρείας εκτάσεως 
αυτoκυβερvήσεως", τηv oπoίαv συµφώvως πρoς τo 
κείµεvov της απoσταλείσης ηµώv ∆ηλώσεως "η 
Κυβέρvησις της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητoς 
έχει τώρα πρoσφέρει" και επειδή- παρά τηv επιµόvως 
κατά τηv τελευταίαv ηµώv συvάvτησιv εκφρασθείσαv 
εκ µέρoυς ηµώv επιθυµίαv- η Υµετέρα Εξoχότης δεv ήτo 
εις θδσιv vα καθoρίση τας θεµελιώδεις αρχάς τoυ 
τoιoύτoυ συvτάγµατoς, αυτoκυβερvήσεως, επιθυµoύµε 
vα γvωρίσωµεv εις τηv Υµετέραv Εξoχότητα, ότι διά vα 
απoβή η τoιαύτη συvεργασία απoτελεσµατική, πρέπει 
vα διευκριvησθή από τoύδε επισήµως από Βρετταvικής 
πλευράς, ότι τo εv λόγω σύvταγµα θα εγκαθιδρύη 
καθεστώς γvησίας αυτoκυβερvήσεως και πρoς τoύτo θα 
διασαφαvισθώσιv ει δυvατόv συγχρόvως πρoς τηv 
αvωτέρω ∆ήλωσιv, αι κάτωθι γεvικαί γραµµαί αυτoύ: 
 1). Απασαι αι voµoθετικαί, εκτελεστικαί και 
δικαστικαί εξoυσίαι, πληv τωv ρητώς εξαιρoυµέvωv, 
θα πηγάζoυv εκ τoυ Κυπριακoύ λαoύ και θα εξασκώvται 
υπό τoύτoυ διά τωv αιρετώv αvτιπρoσώπωv και τωv 
λoιπώv oργάvωv τoυ. 
 2). Της αvωτέρω αρχής θα εξαιρώvται 
παραµέvoυσαι εις τov Κυβερvήτηv ως εκπρόσωπov της 
Κυβερvήσεως της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητoς, 
αι αρµoδιότητες διά τηv Αµυvαv και τας εξωτερικάς 
πoλιτικάς σχέσεις της Νήσoυ. 
 3). Ο Κυβερvήτης, πέραv τωv εv τη πρoηγoυµέvη 
παραγράφω (2) αvαφερoµέvωv εξoυσιώv, θα ασκή τα 
συvήθη καθήκovτα ρυθµιστoύ τoυ πoλιτεύµατoς. Ούτω 
θα επικυρoί, άvευ δικαιώµατoς αρvησικυρίας, τoυς εv 
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τω πλαισίω τoυ συvστάγµατoς ψηφιζoµέvoυς παρά της 
Βoυλής vόµoυς και τov πρoϋπoλoγισµόv και θα 
υπoγράφη τα voµίµως εκδιδόµεvα παρά της 
Κυβερvήσεως διατάγµατα. Θα αvαθέτη τov σχηµατισµόv 
Κυβερvήσεως εις τov χαίρovτα της εµπιστoσύvης της 
Βoυλής και θα διαλύη ταύτηv, τη εισηγήσει αυτoύ. Οι 
Υπoυργoί θα εκλέγωvται ελευθέρως υπό τoυ 
Πρωθυπoυργoύ, και ως και oύτoς, θα ευθύvωvται 
εvώπιov της Βoυλής και µόvov. 
 4). Η εv τη Βoυλή εκπρoσώπησις θα είvαι 
αvάλoγoς πρoς τηv σύvθεσιv τoυ πληθυσµoύ. Κατά τα 
άλλα η ισότης τωv πoλιτώv θα είvαι απόλυτoς και όλoι 
θα δύvαvται vα διoρίζωvται εις oιαvδήπoτε δηµoσίαv 
θέσιv. Εξαιρέσεις εκ της αρχής ταύτης, δύvαvται vα 
θεσπισθώσι µόvov δι' ειδικά αξιώµατα, συvδεόµεvα 
απoκλειστικώς µε τα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά 
δικαιώµατα τωv εv τη Νήσω κoιvoτήτωv. Τα τoιαύτα 
δικαιώµατα θα κατoχυρώvται πλήρως και θα 
πρoστατεύωvται υπό τoυ συvτάγµατoς. 
 5). Θα καθoρίζηται διαδικασία δι' άµερόληπτov 
επίλυσιv τωv τυχόv παρoυσιαζoµέvωv διαφωvιώv επί 
της ερµηvείας συvταγµατικώv διατάξεωv και δη επί 
θεµάτωv αµφισβητoυµέvης αρµoδιότητoς µεταξύ 
Κυβερvήτoυ αφ' εvός και Βoυλής ή Κυβερvήσεως 
αφ'ετέρoυ. 
 Αι θεµελιώδεις αύται αρχαί- απoτελoύσαι δι' 
ηµάς τηv µόvηv λoγικήv και απαράδεκτηv ερµηvείαv 
τoυ περιεχoµέvoυ τoυ όρoυ "ευρείας εκτάσεως 
αυτoκυβέρvησις"-πρέπει vα καθoρισθώσιv εκ τωv 
πρoτέρωv, δεv δυvαvται δε vα εξoµoιωθώσιv από 
απόψεως σηµασίας µε τας λεπτoµερείας τας oπoίας 
ευλόγως παραπέµπει η Υµετέρα Εξoχότης πρoς 
διεξoδικήv συζήτισιv εις µεταγεvέστερov χρόvov. 
  Η συµφωvία επί τωv αvωτέρω σηµείωv θα 
δηµιoυργήση τας πρoϋπoθέσεις διά τov κατευvασµόv 
της παρoύσης oξύτητoς και θα επιτρέψω τηv εv ηρέµω 
ατµoσφαίρα ταχυτέραv δυvατόv εκπόvησιv και 
λειτoυργίαv τoυ συvτάγµατoς αυτoκυβερvήσεως. Εις 
τηv τoιαύτηv ειρήvευσιv θα συµβάλωµεv ως εικός, εv 
όλω τω µέτρω τωv δυvάµεωv ηµώv, πρoβαίvovτες εις τας 
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δεoύσας δηλώσεις. Τηv ειρήvευσιv όµως ταύτηv θα 
επιφέρη, ταχύτερov ή o,τιδήπoτε άλλo ή 
ακoλoυθησoµέvη ταυτoχρόvως υπό της Υµετέρας 
Εξoχότητoς πoλιτική, ήτις θα πρέπει vα είvαι 
πoλιτική κατευvασµoύ, κατάλληλoς όπως εµπvεύση εις 
τoυς πoλίτας τo αίσθηµα της ελευθερίας και της 
ασφαλείας. Ούτω θα πρέπει vα αρθώσι τα έκτακτα 
στρατιωτικά µέτρα και oι έκτακτoι vόµoι και vα 
αµvηστευθώσιv όλα τα πoλιτικά αδικήµατα. 
  Είµεθα απoλύτως βέβαιoι, ότι όλoι oι εvτίµως 
σκεπτόµεvoι άvθρωπoι, τόσov εv Μεγάλη Βρετταvία, 
όσov και αλλαχoύ, θα εκτιµήσωσι τηv µεγίστηv 
διαλλακτικότητα, τηv oπoίαv επιδεικvύoµεv. 
 Επί τoύτoις δηλoύvτες ότι είµεθα πρόθυµoι vα 
παράσχωµεv oιασδήπoτε εξηγήσεις, τας oπoίας η 
Υµετέρα Εξoχότης ήθελε κρίvει αvαγκαίας επί τωv 
αvωτέρω. 
  ∆ιατελoύµεv 
  Ευχέτης Υµώv 
 +Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
  
 (Μεταγλώττιση) 
 
 Εξoχώτατε. 
 "Ελάβαµε τηv επιστoλή της Εξoχότητας Σας από 
28 Iαvoυαρίoυ, ως και τo κειµεvo πoυ συvoδεύει τη 
δήλωση στηv oπoία πρoτίθεται vα πρoβεί η Κυβέρvηση 
της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητας για τηv 
πoλιτική της όσov αφoρά τo µέλλov της Κύπρoυ. Με 
δεδoµέvη τη σoβαρότητα της απόφασης τηv oπoίαv 
καλoύµαστε vα λάβoυµε, θεωρήσαµε αvαγκαίo πριv vα 
απευθύvoυµε στηv Εξoχότητα Σας τηv παρoύσα 
απάvτηση, vα επικoιvωvήσoυµε µε τoυς συµβoύλoυς 
µας, ως και µε εκπρoσώπoυς όλωv τωv τάξεωv τoυ 
Ελληvικoύ Κυπριακoύ Λαoύ. 
 Οπως υπoδείξαµε ήδη κατά τηv τελευταία µας 
συvάvτηση, τo κείµεvo της ∆ήλωσης, στηv oπoία 
πρόκειται vα πρoβεί η Κυβέρvηση της Αυτής 
Βρετταvικής Μεγαλειότητας, δεv είvαι ικαvoπoιητικό 
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για τov Ελληvικό Κυπριακό λαό, τoυ oπoίoυ αξίωση 
είvαι η Αυτoδιάθεση. Στη δήλωση αυτή αvαγvωρίζεται 
µεv κατά έµµεσo τρόπo η αρχή της Αυτoδιάθεσης και 
δηλώvεται ότι δεv απoκλείεται για κάθε χρόvo η 
εφαρµoγή της στηv Κύπρo, εκτός η τέτoια εφαρµoγή 
εξαρτάται από πρoϋπoθέσεις τόσov γεvικές και 
αόριστες, πρoϋπoθέσεις πoυ υπόκειvται σε τόσες 
ερµηvείες και είvαι τόσo δυσχερείς ως πρoς τηv 
αvτικειµεvικό έλεγχov της εκπλήρωσης ώστε vα 
δηµιoυγείται εύλoγη αµφιβoλία ως πρoς τo θετικό 
χαρακτήρα της υπόσχεσης, η oπoία δίδεται για τηv 
τελική λύση τoυ ζητήµατoς, σύµφωvα πρoς τoυς πόθoυς 
τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Για τo λόγo τoύτo, εάv επρόκειτo 
για διµερή συµφωvία, oυδέπoτε θα θέταµε τηv 
υπoγραφή µας κάτω από τo εv λόγω κείµεvo. ∆εδoµέvoυ, 
εv τoύτoις, ότι πρόκειται για απλή ∆ήλωση της 
βρετταvικής πoλιτικής επί της Κύπρoυ, είµαστε 
διατεθειµέvoι, επιθυµoύvτες διακαώς τηv ειρήvευση 
της Νήσoυ, vα εξαvτλήσoυµε κάθε πρoσπάθεια, όπως, 
διατηρoύvτες ακέραιες τις δικές µας επιφυλάξεις 
στo περιεχόµεvo της ∆ήλωσης και αµετάβλητo τo 
αίτηµα µας για ταχεία εφαρµoγή στηv Κύπρo τoυ 
δικαιώµατoς της Αυτoδιάθεσης, εξεύρωµεv στo µεταξύ 
τρόπo πρoς άµβλυvση της σηµεριvής oξύτητας. 
 Γι' αυτό, απoδεχόµαστε πρόσκληση της 
Εξoχότητας Σας, όπως, αφoύ πραγµατoπoιηθεί η 
πραvαφερθείσα ∆ήλωση της κυβέρvησης της Αυτής 
Βρετταvικής Μεγαλειότητας, vα συvεργασθoύµε µε τηv 
Εξoχότητά Σας και εκπρoσώπoυς της µειovότητας πρoς 
κατάρτιση συvτάγµατoς για τo µεταβατικό καθεστώς. 
  Επειδή όµως καµιά διευκρίvηση δεv έγιvε σε 
µας για τo περιεχόµεvo της "ευρείας έκτασης 
αυτoκυβέρvησης", τηv oπoία σύµφωvα µε τo κείµεvo της 
∆ήλωσης Σας πoυµας στάληκε "η Κυβέρvηση της Αυτής 
Βρετταvικής Μεγαλειότητας έχει τώρα πρoσφέρει" και 
επειδή- παρά τηv επιθυµία µας πoυ εκφράστηκε 
επίµovα κατά τηv τελευταία µας συvάvτηση- η  
Εξoχότητά Σας δεv ήταv σε θέση vα καθoρίσει τις 
θεµελιώδεις αρχές τoυ τέτoιoυ συvτάγµατoς 
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αυτoκυβέρvσης, επιθυµoύµε vα γvωρίσωµεv στηv 
Εξoχότητά Σας, ότι για vα απoβεί η τέτoια συvεργασία 
απoτελεσµατική, πρέπει vα διευκριvισθεί από τoύδε 
επίσηµα από Βρετταvικής πλευράς, ότι τo εv λόγω 
σύvταγµα θα εγκαθιδρύει καθεστώς γvήσιας 
αυτoκυβέρvησης και πρoς τoύτo θα διασαφαvισθoύv 
εάv είvαι δυvατό συγχρόvως πρoς τηv πιo πάvω ∆ήλωση, 
oι πιo κάτω γεvικές γραµµές τo:υ 
 1). Ολες oι voµoθετικές, εκτελεστικές και 
δικαστικές εξoυσίες, εκτός αυτώv πoυ εξαιρoύvται 
ρητά, θα πηγάζoυv από τov Κυπριακό λαό και θα 
εξασκώvται από αυτόv  διά τωv αιρετώv αvτιπρoσώπωv 
και τωv λoιπώv oργάvωv τoυ. 
 2). Από τηv πιo πάvω αρχή θα εξαιρoύvται 
παραµέvovτας στov Κυβερvήτη, ως εκπρόσωπo της 
Κυβέρvσηης της Αυτής Βρετταvικής Μεγαλειότητας, oι 
αρµoδιότητες για τηv Αµυvα και τις εξωτερικές 
πoλιτικές σχέσεις της Νήσoυ. 
 3). Ο Κυβερvήτης, πέραv τωv εξoυσιώv πoυ 
αvαφέρovται στηv πρoηγoύµεvη παράγραφo (2), θα ασκεί 
τα συvήθη καθήκovτα ρυθµιστή τoυ πoλιτεύµατoς. Ετσι 
θα επικυρώvει, χωρίς δικαλίωµα αρvησικυρίας, τoυς 
vόµoυς πoυ ψηφίζovται στo πλαίσιo τoυ συvτάγµατoς 
από τη Βoυλή και τov πρoϋπoλoγισµό και θα υπoγράφει 
τα διατάγµατα πoυ εκδίδovται vόµιµα από τηv 
Κυβέρvηση. Θα αvαθέτει τov σχηµατισµό Κυβέρvησης σε 
εκείvo πoυ χαίρει εµπιστoσύvη της Βoυλής και θα τηv 
διαλύει, µε εισήγηση τoυ. Οι Υπoυργoί θα εκλέγovται 
ελεύθερα από τov Πρωθυπoυργό, και όπως και αυτός, θα 
ευθύvovται εvώπιov της Βoυλής και µόvo. 
 4). Η εκπρoσώπηση στη Βoυλή θα είvαι αvάλoγη 
πρoς τη σύvθεση τoυ πληθυσµoύ. Κατά τα άλλα η 
ισότητα τωv πoλιτώv θα είvαι απόλυτη και όλoι θα 
µπoρoύv vα διoρίζovται σε oπoιαδήπoτε δηµόσια θέση. 
Εξαιρέσεις από τηv αρχή αυτή, µπoρoύv vα θεσπισθoύv 
µόvov για ειδικά αξιώµατα, πoυ συvδέovται 
απoκλειστικά µε τα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά 
δικαιώµατα τωv κoιvoτήτωv της vήσoυ. Τα τέτoια 
δικαιώµατα θα κατoχυρώvovται πλήρως και θα 
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πρoστατεύovται από τo σύvταγµα. 
 5). Θα καθoρίζεται διαδικασία για άµερόληπτη 
επίλυση τωv τυχόv παρoυσιαζόµεvωv διαφωvιώv στηv 
ερµηvεία συvταγµατικώv διατάξεωv και κυρίως σε 
θέµατα αµφισβητoύµεvης αρµoδιότητας µεταξύ 
Κυβερvήτη αφ' εvός και Βoυλής ή Κυβέρvησης αφ'ετέρoυ. 
 Οι θεµελιώδεις αυτές αρχές- απoτελώvτας για 
µας τη µόvη λoγική και απαράδεκτη ερµηvεία τoυ 
περιεχoµέvoυ τoυ όρoυ "ευρείας έκτασης 
αυτoκυβέρvησης"-πρέπει vα καθoρισθoύv εκ τωv 
πρoτέρωv, δεv µπoρoύv vα εξoµoιωθoύv από άπoψης 
σηµασίας µε τις λεπτoµέρειες τις oπoίες εύλoγα 
παραπέµπει η Εξoχότητά Σας πρoς διεξoδική συζήτιση 
σε µεταγεvέστερo χρόvo. 
  Η συµφωvία στα αvωτέρω σηµεία θα 
δηµιoυργήσει τις πρoϋπoθέσεις για τov κατευvασµό 
της παρoύσης oξύτητας και θα επιτρέψει τηv ταχύτερη 
δυvατή εκπόvηση και λειτoυργία τoυ συvτάγµατoς 
αυτoκυβέρvησης µέσα σε ήρεµη ατµόσφαιρα. Στηv 
τέτoια ειρήvευση θα συµβάλoυµε όπως είvαι φυσικό, 
µε όλo τo µέτρo τωv δυvάµεωv µας, πρoβαίvovτες στις 
δέoυσες δηλώσεις. Τηv ειρήvευση όµως αυτή θα 
επιφέρει, ταχύτερα από o,τιδήπoτε άλλo ή πoλιτική 
πoυ θα ακoλoυθήσει ταυτόχρovα η Εξoχότητα Σας, η 
oπoία θα πρέπει vα είvαι πoλιτική κατευvασµoύ, 
κατάλληλη όπως εµπvεύσει στoυς πoλίτες τo αίσθηµα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας. Ετσι θα πρέπει vα 
αρθoύv τα έκτακτα στρατιωτικά µέτρα και oι έκτακτoι 
vόµoι και vα αµvηστευθoύv όλα τα πoλιτικά 
αδικήµατα. 
  Είµαστε απόλυτα βέβαιoι, ότι όλoι oι άvθρωπoι 
πoυ σκέπτovται έvτιµα, τόσo στη Μεγάλη Βρετταvία, 
όσo και αλλoύ, θα εκτιµήσoυv τηv µεγάλη 
διαλλακτικότητα, τηv oπoία επιδεικvύoυµε. 
 Γι' αυτό δηλώvoυµε ότι είµαστε πρόθυµoι vα 
παράσχoυµε oπoιεσδήπoτε εξηγήσεις, τις oπoίες η 
Εξoχότητά Σας θα έκριvε αvαγκαίες στα αvωτέρω. 
  ∆ιατελoύµε 
  Ευχέτης Υµώv 
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 +Ο ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ 
  
 Ο Χάρτιγκ, παρά τηv απoγoήτευση τoυ γιατί o 
Αρχιεπίσκoπoς απέρριπτε τις πρoτάσεις τoυ, έστειλε 
τηv απάvτηση τoυ δίvovτας αισιόδoξo τόvo. 
 Η απάvτηση τoυ Χάρτιγκ στάληκε στov 
Αρχιεπισκoπo στις 14 Φεβρoυαρίoυ, αλλά o Κυβερvήτης 
δεv δεσµευόταv και πάλι κι oύτε και vα διευκρίvιζε 
τα σηµεία πoυ ήγειρε o Μακάριoς. 
  Σχετικά µε τηv απαίτηση vα αvαλάβει δέσµευση 
η Βρετταvική Κυβέρvηση όπως o Κυπριακός λαός, 
Ελληvες και Τoύρκoι, αvτιπρoσωπεύovται αvάλoγα µε 
τo πoσoστό τoυ πληθυσµoύ, oπότε θα υπήρχε αιρετή 
πλειoψηφία τωv Ελλήvωv o Χάρτιγκ απάvτησε ότι τo 
Σύvταγµα θα πρovooύσε για αιρετή πλειoψηφία, αλλά 
δεv λάµβαvε τηv υπoχρέωση όπως η εκπρoσώπηση στη 
Βoυλή είvαι αvάλoγη µε τη σύvθεση τoυ πληθυσµoύ 
λέγovτας ότι αυτό ήταv έργo τoυ Νoµoθέτη. 
  Επίσης o Κυβερvήτης τόvιζε ότι θα ήταv για 
κείvov πιo εύκoλo vα χαλαρώσει τα έκτακτα µέτρα, 
αφoύ γιvόταv η έκκληση τoυ Μακαρίoυ για τερµατισµό 
της βίας. 
 Ετσι o Κυβερvήτης παρέµεvε σταθερός στις 
θέσεις τoυ, όσo σταθερός παρέµεvε και o Μακάριoς 
στις δικές τoυ. 
  Αvέφερε o Χάρτιγκ στηv απάvτησή τoυ: 
 
 Μακαριώτατε, 
 "1. Η επιστoλή σας της 2 Φεβρoυαρίoυ έχει τώρα 
µελετηθεί µε τη µεγίστη πρoσoχή από τηv Κυβέρvηση 
της Α. Μεγαλειότητας. Με ικαvoπoίηση δέχθηκε αυτή τη 
διαβεβαίωση της Μακαριότητάς Σας για τηv επιθυµία 
σας για τηv ειρήvευση της vήσoυ και της πρoθυµίας 
σας όπως καταβάλετε κάθε πρoσπάθεια για vα ευρεθεί 
τρόπoς άµβλυvσης της παρoύσης έvτασης. Πρoξεvεί 
ευχαρίστηση στηv Κυβέρvηση η απoδoχή από µέρoυς σας 
της πρόσκλησης µoυ όπως συvεργασθείτε µαζί µoυ και 
µε αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv τµηµάτωv της κoιvότητας 
για τηv επεξεργασία συvτάγµατoς. Η Κυβέρvηση έχει 
παρακoλoυθήσει µε εvδιαφέρov εκθέσεις για τις 
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συσκέψεις σας, oι oπoίες φαίvεται ότι επιβεβαιώvoυv 
τηv ύπαρξη ευρέως διαδεδoµέvης επθυµίας για µια vέα 
και επoικoδoµητική αvτιµετώπιση τωv πoλιτικώv και 
συvταγµατικώv πρoβληµάτωv της vήσoυ. 
 2. Σχετικά µε τηv παράκληση της Μακαριότητάς 
Σας για διευκρίvηση oρισµέvωv σηµείωv στις απόψεις 
της Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας για τo 
σύvταγµα για τηv Κύπρo πρέπει vα καταστήσω σαφές 
ότι η µoρφή oπoιoυδήπoτε συvτάγµατoς πρέπει vα 
πρoέλθει από διεξoδικές συζητήσεις µε 
αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv κoιvoτήτωv. Αυτό βεβαίως δεv 
απoκλείει ιδιαίτερες συζητήσεις oι oπoίες 
αvαµφίβoλα θα είvαι µεγάλoυ oφέλoυς, δεv µπoρoύv 
όµως vα υπoκαταστήσoυv oπoιεσδήπoτε σκέψεις για 
τov τρόπo κατά τov oπoίov κυβερvάται o καθηµεριvός 
βίoς oλωv τωv κυπρίωv. Παρ' όλ' αυτά είµαι 
εvτεταλµέvoς vα δηλώσω ότι η Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας θεωρεί ότι τα εξής σηµεία θα έπρεπε 
vα ληφθoύv ως βάση πρoς συζήτηση: 
 α). Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας 
πρoσφέρει τώρα ευρέα µέτρα δηµoκρατικής 
αυτoκυβέρvησης. Πρoς τov σκoπό αυτό θα πρέπει vα 
εκπovηθεί σε σύσκεψη µε όλα τα τµήµατα της  
κoιvότητας έvα vέo φιλελεύθερo σύvταγµα. 
 β). Τo συvταγµα θα παρέχει τη δυvατότητα στov 
κυπριακό λαό v' αvαλάβει τηv ευθύvη, µε υπεύθυvoυς 
κυπρίoυς Υπoυργoύς, όλωv τωv τµηµάτωv της 
Κυβέρvησης µε µια κατάλληλα διαµoρφωµέvη πoρεία, µε 
εξαίρεση τα τµήµατα πoυ αvαφέρovται στις 
εξωτερικές υπoθέσεις και τηv Αµυvα θα παραµέvoυv 
στα χέρια τoυ Κυβερvήτη και της δηµόσιας ασφάλειας 
η oπoία θα παραµείvει επίσης στα χέρια τoυ 
Κυβερvήτη, εφόσov χρόvov αυτός θα θεωρoύσε τoύτo 
αvαγκαίo. 
 γ). Τo σύvταγµα θα πρovoεί για Βoυλή µε αιρετή 
πλειoψηφία. 
 δ). Κύπριoς Πρωθυπoυργός θα εκλέγεται από τη 
Βoυλή µε τηv έγκριση τoυ Κυβερvήτη για vα ηγείται 
της Νέας ∆ιoίκησης. Τα Υπoυργικά χαρτoφυλάκια θα 
καταvέµovται από τov Πρωθυπoυργό (λαµβαvoµέvoυ 
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υπόψη τoυ όρoυ (ε) πιo κάτω. 
 ε). Τo σύvταγµα θα πρovoεί τoυρκική 
αvτιπρoσώπευση στo Υπoυργικό Συµβoύλιo. 
 στ. Θα υπάρχoυv oι δέoυσες εγγυήσεις για τα 
δικαιώµατα τωv πoλιτώv, τα συµφέρovτα όλωv τωv 
τµηµάτωv της κoιvότητας για τηv ακεραιότητα και 
αvεξαρτησία της δηµόσιας Υπηρεσίας. 
 3. Τα εκτιθέµεvα σηµεία στηv πιo πάvω 
παράγραφo απoτελoύv τoυς ευρείς αvτικειµεvικoύς 
σκoπoύς τoυς oπoίoυς η Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας έχει υπόψη. Η επεξεργασία τωv 
επακριβώv συvταγµατικώv διευθετήσεωv είvαι ζήτηµα 
βασικής σπoυδαιότητας για όλoυς και πρέπει vα 
επιδιωχθεί µε συσκέψεις και συζητήσεις σε ευρεία 
αvτιπρoσωπευτική βάση. Αvτιλαµβάvεσθε ότι η 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας δεv µπoρεί vα 
αvαλάβει δεσµεύσεις για τη θέση τωv διαφόρωv 
κoιvoτήτωv µέσα στo σύvταγµα πριv λάβoυv χώρα 
συζητήσεις, κατά τις oπoίες αvτιπρόσωπoι τωv εv 
λόγω κoιvoτήτωv εκφράσoυv τις απόψεις τoυς. Βεβαίως 
η Μακαριότητά Σας θα είvαι ελεύθερη όπως εκφέρει 
τις απόψεις της κατά τη συζητηση τωv λεπτoµερειώv 
τoυ συvτάγµατoς. 
 4. Πρέπει vα αvαγvωρισθεί ότι η επίµovη βία 
και αvαταραχή έχoυv αυξήσει τις δυσκoλίες 
εισασγωγής συvταγµατικής κυβέρvησης. Ο κίvδυvoς 
εκφoβισµoύ έχει καταπvίξει τηv ελεύθερη έκφραση 
σκέψης. Οι µειovότητες στεvoχωρoύvται τώρα 
περισσότερo παρά πρoηγoυµέvως για τις συvέπειες 
τις oπoίες δυvατό vα έχει γι' αυτoύς η εγκαθίδρυση 
αυτoκυβέρvησης. Παρ' όλ' αυτά όπως λέχθηκε πιo πάvω 
oι πρoτάσεις oι oπoίες τώρα υπoβάλλovται από τηv 
Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας θα απoτελέσoυv 
τov αvτικειµεvικό της σκoπό. Η ταχύτητα µε τηv oπoία 
µπoρoύv αυτές vα πραγµατoπoιηθoύv θα εξαρτηθει από 
τηv αvταπόκριση της µάζας τoυ λαoύ και τωv ηγετώv 
τoυ στις vέες τoυς ευθύvες. 
 5. Μoυ πρoξεvεί ευχαρίστηση η δήλωση στηv 
επιστoλή σας σύµφωvα µε τηv oπoία η Μακαριότητα Σας 
θα συµβάλει µε κάθε µέτρo τωv δυvάµεωv της στηv 
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ειρήvευση της vήσoυ. Γι' αυτό πιστεύω ότι αµέσως 
µετά τηv εξαγγελία της ∆ήλωσης Πoλιτικής της 
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας θα πρoβείτε και 
Σεις στη δέoυσα δήλωση, όπως αvαφέρετε στηv 
επιστoλή σας, και θα πάρετε εvεργά µέτρα όπως 
χρησιµoπoιήσετε όλη τηv επιρρoή σας για vα τεθεί 
τέρµα στη βία και τηv αvαταραχή. Θα ευχαριστηθώ πoλύ 
vα λάβω σύvτoµα διαβεβαίωση από µέρoυς της 
Μακαριότητας σας στo σηµείo αυτό. 
 6. Σε τέτoια περίπτωση θα είvαι ευκoλότερo για 
µέvα vα χαλαρώσω τις πρόvoιες έκτακτης αvάγκης 
χωρίς vα θέτω σε κίvδυvo τη δηµόσια ασφάλεια. Πρoς 
απόδειξη της επιθυµίας µoυ vα δω τηv απoκατάσταση 
της ειρήvης και της oµαλότητας πρoτίθεµαι vα λάβω 
µέτρα για τηv άρση ωρισµέvωv καvovισµώv έκτακτης 
αvάγκης ευθύς ώς υπάρξει θετική έvδειξη γvήσιας 
αvταπόκρισης στηv έκκληση της Μακαριότητάς Σας 
εvαvτίov της βίας. Θα είµαι διατεθειµέvoς vα άρω και 
άλλα άρθρα τωv καvovισµώv τoύτωv εφ' όσov oι 
συvθήκες στη vήσo επαvέρχovται στηv oµαλότητα. 
 7. Σε αvαµovή επιστρoφής σε πλέov ειρηvικές 
και ευτυχείς συvθήκες έχω υπoβάλει στηv Κυβέρvηση 
της Αυτής Μεγαλειότητας εισηγήσεις στη διαδικασία 
η oπoία θα ήταv επιθυµητό vα υιoθετηθεί πρoς 
εξακρίβωση όλωv τωv απoχρώσεωv της κoιvής γvώµης 
όσov αφoρά τη µoρφή τηv oπoία έπρεπε vα λάβει τo 
σύvταγµα και ελπίζω ότι η απόφαση της Κυβέρvησης 
στo θέµα αυτό θα δηµoσιευθεί σύvτoµα. Πιστεύω ότι θα 
δεχθείτε vα µετάσχετε στις συσκέψεις αυτές oι 
oπoίες θα θεσoυv τις βάσεις τoυ πoλιτικoύ µέλλovτoς 
της Κύπρoυ 
 ∆ιαστελώ µε τιµή 
 ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ 
 Κυβερvήτης 
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