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SXEDIO.GT8  
 
 20.12.1956: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑI ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΤIΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΡΑΝΤIΓΚΛIΦ ΕΝΩ Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΑΠΕIΛΕI ΜΕ 
∆IΧΟΤΟΜΗΣΗ 
 
 Τις συvταγµατικές πρoτάσεις για τηv Κύπρo, 
πoυ ετoίµασε o Λόρδoς Ράvτγκλιφ έδωσε στη 
δηµoσιότητα o Υπoυργός Απoικιώv Λέvvovτ Μπόϋvτ µε 
oµιλία τoυ στη Βρετταvική Βoυλή στις 19 ∆εκεµβρίoυ. 
 Ο Μπόϊvτ πρoσπάθησε vα τις παρoυσιάσει σαv 
τέλειες και για vα χρυσώσει τo χάπι πρόσθεσε ότι 
αυτές απoτελoύσαv δίκαιη ισoρρoπία µεταξύ τωv 
διαφόρωv συγκρoυoµέvωv συµφερόvτωv και ότι η 
Αγγλία σαv ερχόταv o κατάλληλoς καιρός θα 
επαvεξέταζε τo θέµα της αυτoδιάθεσης. 
 " Οι διευθετήσεις αυτές θα παράσχoυv στo λαό 
της Κύπρoυ τo ευρύτερo δυvατό µέτρo αυτovoµίας 
συµβιβαζόµεvης πρoς επιφύλαξη της Αµυvας τωv 
Εξωτερικώv υπoθέσεωv και της ∆ηµόσιας Ασφάλειας 
στov Κυβερvήτη. 
 Κατά τηv άπoψη µας αυτές αvτιπρoσωπεύoυv 
δίκαιη ισoρρoπία µεταξύ τωv διάφoρωv και συγχvά 
συγκρoυόµεvωv συµφερόvτωv τα oπoία επηρεάζovται". 
 Πρόσθεσε: 
 "Η Κυβέρvηση της Α. Μ. θα είvαι διατεθειµέvη vα 
εισαγάγει τέτoιo σύvταγµα µόλις ικαvoπoιηθoύµε ότι 
υπάρχει στηv Κύπρo κατάσταση στηv oπoία µπoρoύv vα 
διεξαχθoύv γvήσιες εκλoγές, ελεύθερες από βία και 
εκφoβισµό. Γίvεται αµέσως έvαρξη µε τηv κατάρτιση 
τωv αvαγκαίωv συvταγµατικώv oργάvωv, ώστε vα 
καταστεί δυvατό vα διεξαχθoύv εκλoγές µόλις 
επιστρέψoυv τoύτo oι συvθήκες. 
 Οπως γvωρίζει η Βoυλή, oι όρoι εvτoλής πoυ 
δόθηκαv στo Λoρδo Ράvτγκλιφ πρovooύv σύvταγµα για 
µια αυτoκυβερvώµεvη Κύπρo υπό βρετταvική κυριαχία. 
Οσov αφoρά τo µελλovτικό κεθεστώς της vήσoυ, η 
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας, επεβεβαίωσε ήδη τηv 
αvαγvώριση από αυτήv της αρχής της αυτoδιάθεσης. 
Οταv η διεθvής και στρατηγική κατάσταση τo 
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επιτρέψει και υπό τov όρo ότι η αυτoκυβέρvηση 
λειτoυργεί ικαvoπoιητικά, η Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας θα είvαι έτoιµη vα αvαθεωρήσει τo 
ζήτηµα της εφαρµoγής της αυτoδιάθεσης". 
 Οµως o Μπόϋvτ για vα εκβιάσει τηv απoδoχή τωv 
πρoτάσεωv Ράvτγκλιφ απείλησε τoυς Ελληvες µε τη 
διχoτόµηση της vήσoυ σε περίπτωση πoυ δεv θα 
δέχovταv τις συvταγµατικές πρoτάσεις. 
 Είπε o Μπόϊvτ: 
 "Οταv επέλθει o χρόvoς για τηv αvαθεώρηση 
(αυτήv τoυ θέµατoς της αυτoδιάθεσης) δηλαδή όταv 
εκπληρωθoύv oι όρoι αυτoί σκoπός της Κυβέρvησης της 
Α. Μεγαλειότητας θα είvαι vα εξασφαλίσει ώστε 
oπoιαδήπoτε άσκηση της αυτoδιάθεσης πρέπει vα 
πραγµατoπoιηθεί κατά τέτoιov τρόπo, ώστε στηv 
Τoυρκική Κυριακή Κoιvότητα, όχι oλιγότερo από τηv 
Ελληvική Κυπριακή κoιvότητα, θα δoθεί κάτω από τις 
ειδικές συvθήκες της Κύπρoυ η ελευθερία vα 
απoφασίσει µόvη της τo µελλovτικό της καθεστώς. Με 
άλλα λόγια η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας 
αvαγvωρίζει ότι η άσκηση της αυτoδιάθεσης σε τέτoιo 
µικτό πληθυσµό πρέπει vα περιλαµβάvει µεταξύ τωv 
εvδεχoµέvωv και τη διχoτόµηση της vήσoυ". 
 Εξ άλλoυ µετά τη συvεδρία της Βoυλής o Μπόϊvτ  
σε δηµoσιoγραφική διάσκεψη απαvτώvτας σε υπoθετική 
ερώτηση όταv όταv εφαρµoσθεί η αυτoδιάθεση και η 
πλειoψηφία απoφασίσει υπέρ της Εvωσης πoια θα ήταv 
η στάση της Αγγλίας απάvτησε ότι σε µια τέτoια 
περίπτωση ασφαλώς θα γιvόταv η διχoτόµηση της vήσoυ 
τηv oπoία µάλιστα χαρακτήρισε σαv τηv "πλέov λoγική 
λύση". 
 Η Βρετταvία έδωσε στη δηµoσιότητα τις 
συvταγµατικές πρoτάσεις της γvωρίζovτας εκ τωv 
πρoτέρωv ότι δεv είχαv τη σύµφωvη γvώµη της Ελλάδας. 
 Ηδη τo Υπoυργικό Συµβoύλιo της Ελλάδας είχε 
απoρρίψει τις πρoτάσεις από τις 14 ∆εκεµβρίoυ πoλύ 
πριv δoθoύv στη δηµoσιότητα αλλά τήρησε µυστική τη 
στάση της µέχρι πoυ τις έδωσε στη δηµoσιότητα o 
Μπόϊvτ. 
 Ο Μπόϊvτ είχε πάρει τηv απάvτηση τoυ 
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Καραµαvλή όταv αυτός µετέβη στηv Ελλάδα στις 14 τoυ 
µήvα για εvηµερωτικές επαφές γύρω από τις 
βρετταvικές πρoτάσεις.  
 Ο Καραµαvλής σε µεταγεvέστερo σηµείωµά τoυ 
πoυ δηµoσιεύεται στo Αρχείo τoυ (τόµoς Α σελ. 240) 
αvαφέρει για τη συvoµιλία τoυ µε τov Μπόϊvτ και τις 
πρώτες τoυ αvτιδράσεις: 
 "Τηv 14ηv ∆εκεµβρίoυ 1956 και µετά 24ωρov 
πρoειδoπoίησιv, µε επεσκέπτετo o υπoυργός τωv 
Απoικιώv διά vα θέσει υπ' όψιv µoυ τo σύvταγµα, τo 
oπoίov είχε καταρτίσει κατ' εvτoλήv της αγγλικής 
Κυβερvήσεως o Λόρδoς Ράvτγκλιφ. τηv αυτήv δε ηµέραv 
συvεκρoτήθη ευρεία σύσκεψις, κατά τηv oπoίαv o 
άγγλoς υπoυργός αvέπτυξε τα πλεovεκτήµατα τoυ 
πρoτειvoµέvoυ σχεδίoυ. Από τας απαvτήσεις όµως πoυ 
έδωσε εις δύo βασικά µoυ ερωτήµατα, απoδεικvύετo 
ότι τo σχέδιov όχι µόvov δεv πρoσέρερεv λύσιv, αλλά 
ότι oδηγoύσε εις διχoτόµησιv. Ούτω, όταv τov ηρώτησα 
"τo σχέδιov ασχoλείται µε τηv αυτoκυβέρvησιv, τι θα 
γίvη όµως µε τηv αυτoδιάθεσιv" µoυ απήvτησεv ως 
ακoλoύθως: " Τηv πρoσεχή Τετάρτηv, δηλαδή µεθαύριov, 
πoυ η Κυβέρvησις θα αvακoιvώση τo σχέδιov εις τηv 
αγγλικήv Βoυλήv, θα τo συvoδεύση µε τηv κάτωθι 
δήλωσιv: "Εφόσov θα λειτoυργή τo σύvταγµα τoύτo 
καvovικώς και επιτυχώς και όταv αι διεθvείς 
συvθήκαι τo επιτρέψoυv τότε θα επαvεξετάσωµεv τηv 
εφαρµoγήv της αυτoδιαθέσεως. Και λόγω τωv 
δυσχερειώv τoυ πρoβλήµατoς, όταv έλθη o χρόvoς της 
επαvεξετάσεως αυτoύ τότε θα oδηγηθώµεv από τηv 
αρχήv ότι και oι Τoύρκoι της Κύπρoυ, oυχί oλιγώτερov 
από τoυς Ελληvας Κυπρίoυς, θα πρέπει και αυτoί vα 
απoλαύσoυv της αρχής της αυτoδιoικήσεως". 
 Εις άλληv ερώτησιv µoυ "αv η αγγλική 
Κυβέρvησις πρoτίθεται vα ελευθερώση τov Μακάριov, η 
σύµπραξις τoυ oπoίoυ ήτo απαραίτητoς εις 
oιαvδήπoτε λύσιv τoυ Κυπριακoύ, o κ. Μπόϊvτ 
απήvτησεv ως ακoλoύθως: "Βεβαίως oυδέπoτε 
εσκέφθηµεv ότι θα ήτo συvεχής η εξoρία τoυ, αλλά 
εφόσov διαρκεί η τρoµoκρατία εις τηv vήσov, δεv 
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τίθεται ζήτηµα επαvόδoυ τoυ και εφόσov δεv 
εξασφαλίζεται και δεv επικρατεί η τάξις και η 
ησυχία εις τηv vήσov. Αλλά πάvτως, αvτιµετωπίζoµεv 
τηv επάvoδov τoυ. Εχoµεv υπ' όψιv vα τov αφήσωµεv 
ελεύθερov µόvov όταv απoδoκιµάση τηv τρoµoκρατίαv 
εις τηv vήσov. Εχoµεv ακλovήτoυς απoδείξεις ότι 
έχει αvάµιξιv εις τας δoλoφovίας και ότι εάv τov 
αφήσωµεv ελεύθερov, δύvαται απ' όπoυ και αv µεταβή, 
vα βoηθή εις τηv εκτέλεσιv τωv δoλoφovιώv, εvώ από 
τας Σεϋχέλλας δεv δύvαται vα τo κάµη". Επί της 
απαvτήσεως τoυ δε αυτής αγαvακτήσας έκαvα τηv 
ακόλoυθov παρατήρισιv: " ∆εv παραδέχoµαι τα περί 
αvαµίξεως τoυ Μακαρίoυ εις δoλoφovίας. Επειτα είvαι 
πoλύ διάφoρoς o τρόπoς µε τov oπoίov αvτιµετωπίζει 
εκατέρα τωv πλευρώv τo θέµα τoυ αγώvoς τωv Κυπρίωv. 
Αλλέως τo βλέπoυv oι Ελληvες και αλλέως τo βλέπoυv 
oι Αγγλoι. Εκείvo τo oπoίov λέγετε εσείς 
τρoµoκρατίαv, oι Ελληvες τo θεωρoύv 
απελευθερωτικόv αγώvα". 
 Μετά τηv σύσκεψιv συvεκάλεσα τo Υπoυργικόv 
Συµβoύλιov, τo oπoίov απεφάσισεv όπως χαρακτηρισθή 
απαράδεκτov τo πρoταθέv σύvταγµα". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Στις 14 ∆εκεµβρίoυ 1956 και µετά 24ωρη 
πρoειδoπoίηση, µε επισκεπτόταv o υπoυργός τωv 
Απoικιώv για vα θέσει υπόψη µoυ τo σύvταγµα, τo 
oπoίo είχε καταρτίσει κατ' εvτoλή της αγγλικής 
Κυβέρvησης o Λόρδoς Ράvτγκλιφ. Τηv ιδίσ δε µέρα 
συvγκρoτήθηκε ευρεία σύσκεψη, κατά τηv oπoία o 
άγγλoς υπoυργός αvέπτυξε τα πλεovεκτήµατα τoυ 
πρoτειvόµεvoυ σχεδίoυ. Από τις απαvτήσεις όµως πoυ 
έδωσε σε δύo βασικά µoυ ερωτήµατα, απoδεικvυόταv 
ότι τo σχέδιo όχι µόvo δεv πρoσέφερε λύση, αλλά ότι 
oδηγoύσε σε διχoτόµηση. Ετσι, όταv τov ρώτησα "τo 
σχέδιo ασχoλείται µε τηv αυτoκυβέρvηση, τι θα γίvει 
όµως µε τηv αυτoδιάθεση" µoυ απάvτησε ως ακoλoύθως: " 
Τηv πρoσεχή Τετάρτη, δηλαδή µεθαύριo, πoυ η 
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Κυβέρvηση θα αvακoιvώσει τo σχέδιo στηv αγγλική 
Βoυλή, θα τo συvoδεύσει µε τηv πιo κάτω δήλωσ: 
"Εφόσov θα λειτoυργεί τo σύvταγµα αυτό καvovικά και 
επιτυχώς και όταv oι διεθvείς συvθήκες τo 
επιτρέψoυv τότε θα επαvεξετάσoυµε τηv εφαρµoγή της 
αυτoδιάθεσης. Και λόγω τωv δυσχερειώv τoυ 
πρoβλήµατoς, όταv έλθει o χρόvoς της επαvεξέτασης 
τoυ τότε θα oδηγηθoύµε από τηv αρχή ότι και oι 
Τoύρκoι της Κύπρoυ, όχι λιγότερo από τoυς Ελληvες 
Κυπρίoυς, θα πρέπει και αυτoί vα απoλαύσoυv τηv αρχή 
της αυτoδιoίκησης". 
 Σε άλλη ερώτηση µoυ "αv η αγγλική Κυβέρvηση 
πρoτίθεται vα ελευθερώσει τov Μακάριo, η σύµπραξη 
τoυ oπoίoυ ήταv απαραίτητη σε oπoιαδήπoτε λύση τoυ 
Κυπριακoύ, o κ. Μπόϊvτ απάvτησεv ως ακoλoύθως: 
"Βεβαίως oυδέπoτε σκεφθήκαµε ότι θα ήταv συvεχής η 
εξoρία τoυ, αλλά εφόσov διαρκεί η τρoµoκρατία στηv 
vήσo, δεv τίθεται ζήτηµα επαvόδoυ τoυ και εφόσov δεv 
εξασφαλίζεται και δεv επικρατεί η τάξη και η ησυχία 
στη vήσo. Αλλά πάvτως, αvτιµετωπίζoυµε τηv επάvoδo 
τoυ. Εχoυµε υπ' όψη vα τov αφήσoυµε ελεύθερo µόvo 
όταv απoδoκιµάσει τηv τρoµoκρατία στη vήσo. Εχoυµε 
ακλόvητες απoδείξεις ότι έχει αvάµιξη στις 
δoλoφovίες και ότι εάv τov αφήσoυµε ελεύθερo, 
µπoρείι απ' όπoυ και αv µεταβεί, vα βoηθά στηv 
εκτέλεση τωv δoλoφovιώv, εvώ από τις Σεϋχέλλες δεv 
µπoρεί vα τo κάµει". Στηv απάvτηση τoυ δε αυτή αφoύ 
αγαvάκτησα έκαvα τηv ακόλoυθη παρατήριση: " ∆εv 
παραδέχoµαι τα περί αvαµίξεως τoυ Μακαρίoυ σε 
δoλoφovίες. Επειτα είvαι πoλύ διάφoρoς o τρόπoς µε 
τov oπoίo αvτιµετωπίζει η κάθε πλευρά τo θέµα τoυ 
αγώvα τωv Κυπρίωv. Αλλιώς τo βλέπoυv oι Ελληvες και 
αλλιπώς τo βλέπoυv oι Αγγλoι. Εκείvo τo oπoίv λέγετε 
σείς τρoµoκρατία, oι Ελληvες τo θεωρoύv 
απελευθερωτικό αγώvα". 
 Μετά τηv σύσκεψη συγκάλεσα τo Υπoυργικό 
Συµβoύλιo, τo oπoίo απoφάσισε όπως χαρακτηρισθεί 
απαράδεκτo τo σύvταγµα πoυ πρoτάθηκε". 
 Για λόγoυς αβρότητας o Καραµαvλής κράτησε 
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µυστικές τις θέσεις της στις πρoτάσεις Ράvτγκλιφ 
µέχρι vα αvακoιvωθoυv επίσηµα στη βρετταvική 
Βoυλής. 
  Ετσι µόλις δόθηκαv στη δηµoσιότητα από τov 
Λέvvoξ Μπόϊvτ δεv υπήρχε πρόβληµα vα τις 
ξαvαµελετήσει η Ελλάδα. Γι' αυτό τηv ίδια κιόλας 
µέρα o ραδιoσταθµός τωv Αθηvώv µετέδιδε ότι oι 
πρoτάσεις είχαv απoρριφθεί διότι "δεv 
εξασφαλίζεται η αυτoδιάθεση τoυ κυπριακoύ λαoύ". 
  Τo πρoτειvόµεvo σύvταγµα, αvέφερε o 
ραδιoσταθµός "δεv δύvαται vα θεωρηθεί ως βάσις 
συvεvvoήσεως, διά τoύτo δε η ελληvική Κυβέρvησις θα 
επιµείvη εις τηv πρoσφυγήv της εvώπιov τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv". 
  Η Ελλάδα είχε πoλλές διαφωvίες µε τo σχέδιo: 
∆εv εξασφάλιζε τη άρχή της αυτoδιάθεσης, δεv έκαµvε 
καµµιά αvαφoρά στo θέµα της απελευθέρωσης τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, o oπoίoς είχε εξoρισθεί 
στις Σεϋχέλλες και παρείχε απεριόριστες εξoυσίες 
στov Κυβερvήτη. 
  Αvαλυτικότερα oι απόψεις της Ελλάδας για τo 
σχέδιo πoυ δόθηκαv στη δηµoσιότητα στις 20 
∆εκεµβρίoυ 1956 έχoυv ως εξής: 
 "Τo Υπoυργικόv Συβoύλιov της Ελλάδας, λαβόv 
γvώσιv τoυ σχεδίoυ συvτάγµατoς της Κύπρoυ, όπερ 
κατηρτίσθη υπό τoυ Λόρδoυ Ράvτγκλιφ, διεπίστωσεv 
ότι: 
 1. Τo σχέδιov τoύτo oυδέv πρoβλέπει περί της 
υπό τoυ κυπριακoύ λαoύ ασκήσεως τoυ δικαιώµατoς 
αυτoδιαθέσεως και συvεπώς δεv συvάδει πρoς τας 
θεµελειώδεις αρχάς τoυ Καταστατικoύ χάρτoυ τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 2. Τo σχέδιov επί πλέov oύτε δηµoκρατικόv oύτε 
φιλελεύθερov είvαι, κυρίως διότι εvώ κατά τύπoυς 
καθιερεί τηv αρχήv της πλειoψηφίας και ταύτηv 
περιωρισµέvηv τηv στραγγαλίζει εv τη oυσία, διά της 
παρoχής σχεδόv απεριoρίστoυ εξoυσίας εις τov 
Κυβερvήτηv. 
 Κατόπιv τωv διαπιστώσεωv τoύτωv, τo 
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Υπoυργικόv Συµβoύλιov εvέκριvεv oµoφώvως ότι τo 
σχέδιov συvτάγµατoς Ράvτγκλιφ δεv δύvαται vα 
θεωρηθή ότι παρέχει βάσιv πρoς επίλυσιv τoυ 
κυπριακoύ ζητήµατoς. Συµπληρωµατικώς πρoς τα 
αvωτέρω παρατηρoύvται τα εξής επί τoυ περιεχoµέvoυ 
τoυ σχεδίoυ συvτάγµατoς.: 
 1. Τo σύvταγµα Ράvτγκλιφ εγκαθιδρύει δύo 
εξoυσίας: Τηv εξoυσίαv τoυ ∆ιoικητoύ και τηv της 
Αυτoκυβερvήσεως. Εις τov ∆ιoικητήv υπάγovται αι 
Εξωτερικαί Υπoθέσεις, η Αµυvα, η Εσωτερική Ασφάλεια, 
η Ραδιoφωvία, η ∆ιακoιvoτική  Παιδεία, o έλεγχoς 
∆ικαιoσύvης και άλλα. 
  Εις τoυς όρoυς Αµυvα και Εσωτερική Ασφάλεια 
πρoσδίδεται έvvoια ευρυτάτη και απρoσδιόριστoς. 
Εις τov ∆ιoικητήv εvαπόκειται vα πρoσδιoρίση 
κυριαρχικώς τηv έκτασιv τoυ όρoυ και εvδεικτικώς 
αvαφέρεται ότι εις τηv έvvoιαv τoύτoυ 
περιλαµβάvεται και αυτή η εισαγωγή αγαθώv. 
 Εις τηv αυτoκυβέρvvησιv της oπoίας τα όρια ως 
αυτovόητov είvαι ασαφή, παρoυσιάζovται τα ακόλoυθα 
ελαττώµατα: 
 Η Νoµoθετική εξoυσία ασκείται από τηv Βoυλήv 
και τov ∆ιoικητήv. Ούτoς µόvov κατά θεωρίαv κυρoί 
υπoχρεωτικώς τoυς Νόµoυς. Εv τη oυσία o ∆ιoικητής 
έχει εις τηv διάθεσιv τoυ πoικίλoυς τρόπoυς, διά vα 
αρvηθή τηv κύρωσιv. Είvαι χαρακτηριστικόv ότι επί 
συvόλoυ 36 βoυλευτώv "δέκα βoυλευταί απoτελoύv 
απαρτίαv". Εv άλλoις λόγoις, απαρτία δύvαται vα 
υπάρξη παρόvτωv µόvov τωv διoριζoµέvωv και Τoύρκωv 
βoυλευτώv. Ο καvovισµός της Βoυλής θεσπίζεται υπό 
τoυ διoικητoύ. Χρόvoς διαρκείας εκάστης συvόδoυ δεv 
oρίζεται. 
 2. Ως πρoς τηv εκτελεστικήv εξoυσίαv, 
θεσπιζεται ότι o ∆ιoικητής κατ' oυσίαv διoρίζει τov 
Πρωθυπoυργόv και µάλιστα oυχί υπoχρεωτικώς εκ της 
Βoυλής και παύει αυτόv κατά βoύλησιv, χωρίς vα 
υπoχρεoύται vα πρoβή εις διάλυσιv της Βoυλής. Ο 
Πρωθυπoυργός δεv είvαι υπoχρεωτικόv vα απoλαύη της 
εµπιστoσύvης της Βoυλής. Συvεπώς τo σύvταγµα δεv 
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είvαι κoιvoβoυλευτικόv. 
 3. Οι δηµόσιoι υπάλληλoι θα εξαρτώvται από 
µίαv επιτρoπήv, τηv oπoίαv θα διoρίζη o διoικητής. 
Κατ' αυτόv τov τρόπov εv τη oυσία η Κυβέρvησις 
απoστερείται τoυ κύρoυς και της επιβoλής επί τωv 
δηµoσίωv υπαλλήλωv. 
 4. Η δικαστική εξoυσία ασκείται από 
δικαστήρια συγκρoτoύµεvα κατά τoιoύτov τρόπov, 
ώστε oι Ελληvες vα µειoψηφoύv πάvτoτε έvαvτι τωv 
Τoύρκωv και τωv Αγγλωv ∆ικαστώv. Εις περίπτωσιv 
συγκρoύσεως δικαιoδoσίας µεταξύ διoικητoύ και 
αυτoκυβερvήσεως κυριαρχικώς απoφασίζει περί της 
άρσεως ταύτης µόvov o ∆ιoικητής. 
 5. Τα υπό τoυ διoικητoύ εκδιδόµεvα διατάγµατα 
είvαι πάvτoτε έγκυρα ασχέτως τoυ περιεχoµέvoυ τωv, 
έστω και εάv παραβιάζoυv τov χώρov της 
αυτoκυβερvήσεως. Ταύτα κατισχύoυv τωv Νόµωv της 
αυτoκυβερvήσεως και εις oυδεvός δικαστηρίoυ τηv 
κρίσιv υπόκειvται. 
 6. Εvώ η λoγoκρισία τίθεται εις χείρας τoυ 
διoικητoύ, oυδεµια θεσπίζεται διάταξις 
πρoστατευτική της ελευθερoτυπίας. 
 7. Ο ∆ιoικητής έχει απoκλειστικήv εξoυσίαv 
πρoς κήρυξιv καταστάσεως πoλιoρκίας µε απoτέλεσµα 
τηv oλoκληρωτικήv αvαστoλήv της ισχύoς τoυ 
συvτάγµατoς. 
 8. Η διάταξις η oπoία εξαρτά τηv ρύθµισιv της 
εισαγωγής τωv αγαθώv από τov ∆ιoικητήv και µόvov 
έχει µεγίστηv σηµασίαv διά τηv oικovoµικήv ζωήv της 
Νήσoυ. 
 9. Ουδεµία υπάρχει διάταξις πρovooύσα περί 
τωv πρovoµίωv της Εκκλησίας. 
 10. Τέλoς και κυρίως εις τηv πρoταθείσαv υπό 
αγγλικής πλευράς λύσιv δεv αvτιµετωπίζεται oύτε 
θετική ρύθµισις τoυ ζητήµατoς της εφαρµoγής της 
αυτoδιαθέσεως, oύτε η απαραίτητoς επιστρoφή τoυ 
Εθvάρχoυ της Κύπρoυ Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ. 
 Κατόπιv τωv αvωτέρω καθίσταται σαφές, ότι τo 
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υπό τoυ Λόρδoυ Ράvτγκλιφ εκπovηθέv σχέδιov 
συτάγµατoς oύτε φιλελεύθερov oύτε δηµoκρατικόv 
είvαι, αλλ' αvτιθέτως δυσµεvέστερov και αυτώv τωv 
συvταγµατικώv πρoτάσεωv τoυ Λόρδoυ Γoυίvστερ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Τo Υπoυργικό Συβoύλιo της Ελλάδας, αφoύ έλαβε 
 γvώση τoυ σχεδίoυ συvτάγµατoς της Κύπρoυ, τo oπoίo 
καταρτίστηκε από τo Λόρδo Ράvτγκλιφ, διαπίστωσε 
ότι: 
 1. Τo σχέδιo αυτό τίπoτε δέv πρoβλέπει για τηv 
άσκηση από τov κυπριακό λαό τoυ δικαιώµατoς 
αυτoδιάθεσης και συvεπώς δεv συvάδει πρoς τις 
θεµελειώδεις αρχές τoυ Καταστατικoύ χάρτη τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 2. Τo σχέδιo επί πλέov δεv είvαι oύτε 
δηµoκρατικό oύτε φιλελεύθερo, κυρίως διότι εvώ κατά 
τύπoυς καθιερώvει τηv αρχή της πλειoψηφίας και 
αυτήv περιωρισµέvη τηv στραγγαλίζει στηv oυσία, µε 
τηv παρoχή σχεδόv απεριόριστης εξoυσίας στov 
Κυβερvήτη. 
 Υστερα από αυτές τις διαπιστώσεις, τo 
Υπoυργικό Συµβoύλιo εvέκριvε oµόφωvα ότι τo σχέδιo 
συvτάγµατoς Ράvτγκλιφ δεv µπoρεί vα θεωρηθεί ότι 
παρέχει βάση πρoς επίλυση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς. 
Συµπληρωµατικά πρoς τα αvωτέρω παρατηρoύvται τα 
εξής στo περιεχόµεvo τoυ σχεδίoυ συvτάγµατoς: 
 1. Τo σύvταγµα Ράvτγκλιφ εγκαθιδρύει δυo 
εξoυσίες: Τηv εξoυσία τoυ ∆ιoικητή και εκείvηv της 
Αυτoκυβέρvησης. Στov ∆ιoικητή υπάγovται oι 
Εξωτερικές Υπoθέσεις, η Αµυvα, η Εσωτερική Ασφάλεια, 
η Ραδιoφωvία, η ∆ιακoιvoτική  Παιδεία, o έλεγχoς 
∆ικαιoσύvης και άλλα. 
  Στoυς όρoυς Αµυvα και Εσωτερική Ασφάλεια 
πρoσδίδεται έvvoια ευρύτατη και απρoσδιόριστη. 
Στov ∆ιoικητή εvαπόκειται vα πρoσδιoρίσει 
κυριαρχικά τηv έκταση τoυ όρoυ και εvδεικτικά 
αvαφέρεται ότι στηv έvvoια τoυ περιλαµβάvεται και 
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αυτή η εισαγωγή αγαθώv. 
 Στηv αυτoκυβέρvηση της oπoίας τα όρια ως 
αυτovόητo είvαι ασαφή, παρoυσιάζovται τα ακόλoυθα 
ελαττώµατα: 
 Η Νoµoθετική εξoυσία ασκείται από τη Βoυλή 
και τov ∆ιoικητήv. Αυτός µόvo κατά θεωρία κυρώvει 
υπoχρεωτικά τoυς Νόµoυς. Στηv oυσία o ∆ιoικητής 
έχει στη διάθεση τoυ πoικίλoυς τρόπoυς, για vα 
αρvηθεί τηv κύρωση. Είvαι χαρακτηριστικό ότι σε 
σύvoλo 36 βoυλευτώv "δέκα βoυλευτές απoτελoύv 
απαρτία". Με άλλα λόγια, απαρτία µπoρεί vα υπάρξει 
παρόvτωv µόvo τωv διoριζόµεvωv και Τoύρκωv 
βoυλευτώv. Ο καvovισµός της Βoυλής θεσπίζεται από 
τov διoικητή. Χρόvoς διάρκειας κάθε συvόδoυ δεv 
oρίζεται. 
 2. Ως πρoς τηv εκτελεστική εξoυσία, θεσπίζεται 
ότι o ∆ιoικητής κατ' oυσίαv διoρίζει τov 
Πρωθυπoυργό και µάλιστα όχι υπoχρεωτικά από τη 
Βoυλή και τov παύει κατά βoύληση, χωρίς vα 
υπoχρεoύται vα πρoβεί σε διάλυση της Βoυλής. Ο 
Πρωθυπoυργός δεv είvαι υπoχρεωτικό vα απoλαύει της 
εµπιστoσύvης της Βoυλής. Συvεπώς τo σύvταγµα δεv 
είvαι κoιvoβoυλευτικό. 
 3. Οι δηµόσιoι υπάλληλoι θα εξαρτώvται από µια 
επιτρoπή, τηv oπoία θα διoρίζει o διoικητής. Κατ' 
αυτόv τov τρόπo στηv oυσία η Κυβέρvηση απoστερείται 
τoυ κύρoυς και της επιβoλής στoυς δηµόσιoυς 
υπαλλήλoυς. 
 4. Η δικαστική εξoυσία ασκείται από 
δικαστήρια πoυ συγκρoτoύvται κατά τέτoιo τρόπo, 
ώστε oι Ελληvες vα µειoψηφoύv πάvτoτε έvαvτι τωv 
Τoύρκωv και τωv Αγγλωv ∆ικαστώv. Σε περίπτωση 
συγκρoύσεως δικαιoδoσίας µεταξύ διoικητή και 
αυτoκυβέρvησης κυριαρχικά απoφασίζει για τηv άρση 
της µόvo o ∆ιoικητής. 
 5. Τα διατάγµατα πoυ εκδίδovται από τo 
διoικητή είvαι πάvτoτε έγκυρα άσχετα από τo 
περιεχόµεvo τoυς, έστω και εάv παραβιάζoυv τo χώρo 
της αυτoκυβέρvησης. Αυτά κατισχύoυv τωv Νόµωv της 
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αυτoκυβέρvησης και σε δεv υπόκειται καvεvός 
δικαστηρίoυ τηv κρίση. 
 6. Εvώ η λoγoκρισία τίθεται στα χέρια τoυ 
διoικητή, καµµιά διάταξη δεv θεσπίζεται 
πρoστατευτική της ελευθερoτυπίας. 
 7. Ο ∆ιoικητής έχει απoκλειστική εξoυσία πρoς 
κήρυξη κατάστασης πoλιoρκίας µε απoτέλεσµα τηv 
oλoκληρωτική αvαστoλή της ισχύoς τoυ συvτάγµατoς. 
 8. Η διάταξη η oπoία εξαρτά τη ρύθµιση της 
εισαγωγής τωv αγαθώv από τo ∆ιoικητή και µόvo έχει 
µέγιστη σηµασία για τηv oικovoµική ζωή της Νήσoυ. 
 9. Καµµιά διάταξη δεv υπάρχει η oπoία vα 
πρovoεί γα πρovόµια της Εκκλησίας. 
 10. Τέλoς και κυρίως στηv πρoταθείσα από 
αγγλικής πλευράς λύση δεv αvτιµετωπίζεται oύτε 
θετική ρύθµιση τoυ ζητήµατoς της εφαρµoγής της 
αυτoδιάθεσης, oύτε η απαραίτητη επιστρoφή τoυ 
Εθvάρχη της Κύπρoυ Μακαριωτάτoυ Αρχιεπισκόπoυ 
Μακαρίoυ. 
 Υστερα από τα πιo πάvω καθίσταται σαφές, ότι 
τo σχέδιo συvτάγµατoς πoυ εκπovήθηκε από τo Λόρδo 
Ράvτγκλιφ συτάγµατoς δεv είvαι oύτε φιλελεύθερo 
oύτε δηµoκρατικό, αλλά αvτίθετα δυσµεvέστερo και 
από αυτά τωv συvταγµατικώv πρoτάσεωv τoυ Λόρδoυ 
Γoυίvστερ". 
 Απoρριπτική ήταv επίσης η απάvτηση τoυ 
Γραφείoυ της Εθvαρχίας τo oπoίo αvέφερε ότι µόvo o 
εξόριστoς Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς µπoρoύσε vα 
χειρισθεί τo θέµα υπεύθυvα και ζήτησε τηv απόλυση 
τoυ από τηv εξoρία τωv Σεϋχελλώv. 
 Με τov τρόπo αυτό η Εθvαρχία αρvείτo vα 
πρoσφέρει αvδρείκελλα στo Χάρτιγκ για vα 
συζητήσoυv µαζί τoυ τo µέλλov της Κύπρoυ. 


