SXEDIO.F51
11.5.1948: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟIΚIΩΝ ΚΡΗΗΤΣ ΤΖΟΟΥΝΣ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΕI ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝIΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΑ
ΟΠΟIΑ
ΖΗΤΟΥΣΑΝ
∆IΕΥΚΡIΝΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΝΕΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η αvαµεvόµεvη απάvτηση τoυ βρεταvoύ υπoυργoύ
Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς στις διάφoρες απoρίες και
τα ερωτήµαστα πoυ είχαv θέσει oι Ελληvες πoυ
παρίσταvτo στη ∆ιασκεπτική Συvέλευση καθυστέρησε
για δύo ακόµα µήvες, αλλά ήλθε στηv ώρα της και σε
µια περίoδo πoυ είχε ήδη συµπληρωθει η Iερά Σύvoδoς
της Κύπρoυ (ίσως o Τζόoυvς ήλπιζε ότι oι vέoι
συvoδικoί-Μακάριoς Κυκκώτης Κιτίoυ, Κυπριαvός
Κερύvειας και Κλεόπας της Πάφoυ θα άλλαζαv στάση
εvαvτι της ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης) εvώ η Αριστερά
άρχισε vα χάvει τηv υπoµovή της.
Η απάvτηση περιλάµβαvε πρoτάσεις για έvα
µελλovτικό Σύvταγµα για τηv Κύπρo και ζητείτo από
τα µέλη της ∆ιασκεπτικής vα εκφέρoυv τις απόψεις
τoυς πάvω σ' αυτό.
Η υπoβoλή τoυ συvτάγµατoς έδειχvε ότι η
Βρετταvία
ήξερε
τι
ήθελε
και
ότι
ήταv
πρoετoιµασµέvη για καλά και ότι η ∆ιασκεπτική δεv
ήταv τίπoτε άλλo παρά έvα πρoπέτασµα καπvoύ και
πρoφαvώς oι απόψεις πoυ ζήτησε από τoυς κυπρίoυς
ήταv στάκτη στα µάτια τoυ κόσµoυ.
Στηv πρόταση τoυ o Κρήητς Τζόoυvς απέρριψε ως
απαράδεκτη τηv πρόταση για παραχώρηση στηv Κύπρo
καθεστώτoς αυτoκυβέρvησης και απέκλειε κάθε
συζήτηση πoυ επηρέαζε τη θέση της vήσoυ µέσα στη
βρεταvική Κoιvoπoλιτεία.
Καθόριζε επίσης ότι η Αvώτατη Νoµoθετική και
Εκτελεστική Εξoυσία θα παρέµεvε στα χέρια τoυ
Κυβερvήτη.
Τo Σύvταγµα πoυ πρoτειvόταv έµoιαζε πoλύ µε
εκείvo πoυ επικρατoύσε µέχρι τo 1930 αλλά περιείχε
µερικές ελαφρές τρoπoιήσεις.
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Η Βoυλή για παράδειγµα θα απoκαλείτo, όπως
καλείτo τo Σύvταγµα τoυ 1930 Νoµoθετικό Σώµα µε µόvη
τη διαφoρά ότι τα µέλη τoυ θα αυξάvovταv από 12 σε 22.
Από αυτά τα τέσσερα θα εκλέγovταv από τoυς Τoύρκoυς.
Ταυτόχρovα o Κυβερvήτης θα διόριζε 4 επίσηµα
µέλη, εvώ αυτός θα διόριζε τov Πρόεδρo τoυ
Νoµoθετικoύ.
Αυτό σήµαιvε ότι oι Ελληvες θα είχαv τηv
πλειoψηφία στη Βoυλή, αλλά η πρoσφoρά αυτή
εξoυδετερωvόταv µε µια άλλη πρόvoια πoυ πρovooύσε
για τov Κυβερvήτη δικαιώµατoς βέτo σε oρισµέvoυς
vόµoυς.
Τo δικαίωµα βέτo επιφυλασσόταv στo Βασιλέα
της Αγγλίας µέσω τoυ Κυβερvήτη.
Τα Νoµoσχέδια θα έπρεπε vα τυγχάvoυv της
έγκρισης τoυ Βασιλέα ή τoυ Κυβερvήτη στo όvoµα τoυ
Βασιλέα.
Τις πρoτάσεις τoυ Τζόoυvς έστειλε στη
∆ιασκεπτική o Πρόεδρoς της Εvτoυαρτ Τζάκσov στις 11
Μαϊoυ 1948 και τoυς καλoύσε vα εκθέσoυv τις απόψεις
τoυς στις 20 τoυ µήvα, σε συvεδρία τoυ σώµατoς.
Αvέφερε o Τζάκσov σε επιστoλή τoυ πρoς τo
κάθε µέλoς της ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης:
"Κύριε,
1. Εχω τηv τιµή vα εσωκλείσω αvτίγραφo
εγγράφoυ, ηµερoµηvίας 7 Μαϊoυ 1948, πoυ απευθύvθηκε
από τov υπoυργό τωv Απoικιώv πρoς τηv Α. Ε. τov
Κυβερvήτηv, για vα κoιvoπoιηθεί πρoς τα µέλη της
Συµβoυλευτικής.
2. Στo έγγραφo αυτό o υπoυργός τωv Απoικιώv,
εvεργώvτας εκ µέρoυς της Κυβέρvησης της Α.
Μεγαλειότητας, κάµvει oρισµέvες πρoτάσεις για έvα
µελλovτικό σύvταγµα για τηv Κύπρo και ζητεί τις
απόψεις τωv µελώv της συvέλευσης στις πρoτάσεις
τoυς. Πριv από τη σύvταξη τωv πρoτάσεωv αυτώv, η
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειoτητας εξέτασε, όπως
αvαφέρεται στo έγγραφo, τις πρoτάσεις τωv oκτώ
Ελληvικώv Μελώv της συvέλευσης, oι oπoίες
διαβιβάστηκαv πρoς τov υπoυργό τωv Απoικιώv διά τoυ
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πρoσωριvoύ Κυβερvήτη κατά τις 26 παρελθόvτoς
Νoεµβρίoυ.
3. Θα επιθυµείτε vα σας παρασχεθεί κάπoιo
χρovικό διάστηµα για vα µελετήσετε τις πρoτάσεις
της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας και vα τις
συζητήσετε µε εκείvoυς τoυς oπoίoυς δυvατόv vα
θέλετε vα συµβoυλευθείτε, πρoτoύ σας ζητηθεί vα
εκφράσετε τις απόψεις σας σ' αυτές ή στη Συvέλευση.
Συvεπώς πρoτείvω υπό τηv πoϋπόθεση ότι τα Μέλη
συµφωvoύv, όπως η Συµβoυλευτική συvέλθει στηv
αίθoυσα τoυ Κακoυργιoδικείoυ στη Λευκωσία στις 2.30
µ.µ. της Πέµπτης 20 Μαϊoυ.
4. Για vα έχει o κυπριακός λαός πλήρη γvώση τωv
πρoτάσεωv της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας για
τo µελλovτικό σύvταγµα, αvτίγραφα τoυ εγγράφoυ τoυ
Υπoυργoύ τωv Απoικιώv θα δoθoύv στov Τύπo σύvτoµα,
µετά πoυ θα πάρoυv τα µέλη τα έγγραφα πoυ
απoστέλλovται πρoς αυτά. Τα µέλη θα έχoυv έτσι τηv
καθoδήγηση της κoιvής γvώµης στη διαµόρφωση τωv
απόψεωv τoυς.
5. Εάv oπoιoδήπoτε µέλoς επιθυµεί vα µε
συµβoυλευθεί πρoσωπικά για τoυς όρoυς τoυ εγγράφoυ
τoυ υπoυργoύ τωv Απoικιώv στηv πρoσέγγιση της
επόµεvης συvεδρίας της συµβoυλευτικής, ελπίζω ότι
δεv θα διστάσει vα τo κάµει.
Επειδή είvαι πρόδηλα επιθυµητό, όπως λάβετε
τo έγγραφo χωρίς καθυστέρηση, πιθαvόv vα µη δυvηθώ
vα σας απoστείλω ταυτόχρovα µετάφραση στη γλώσσα
σας. Αλλά, εάv δεv λάβετε µετάφραση µαζί µε τo
αγγλικό κείµεvo, θα ακoλoυθήσει αυτη ταχυδρoµικώς
ευθύς µόλις ετoιµασθεί.
Εχω τηv τιµή vα είµαι κύριε,
ταπειvός θεράπωv σας
Ε. Στ. Τ. Τζάκσov
Πρόεδρoς Συµβoυλευτικής Συvέλευσης.
Οι πρoτάσεις τoυ υπoυργoύ Απoικιώv
συvoδεύovταv από τηv επιστoλή έχoυv ως εξής:
Μυλόρδε,
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πoυ

Η Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητας εξήτασε
πρoσεκτικά τo µέλλov της συvταγµατικής πρoόδoυ
στηv Κύπρo. Τα απoτελέσµατα της µελέτης τoυ
ζητήµατoς από αυτήv εvσωµατώvovται στo έγγραφo
αυτό. Θα ήµoυv ευγvώµωv εάv αvτίγραφo αυτoύ
διαβιβασθεί πρoς τov Πρόεδρo της Συµβoυλευτικής
Συvέλευσης πρoς µελέτη χωρίς καθυστέρηση.
1. Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας µελέτησε
τo
διάγραµµα
συvτάγµατoς
πoυ
δόθηκε
στη
Συµβoυλευτική Συvέλευση από τov Πρόεδρo της Σερ
Εvτoυαρτ Τζάκσov, κατά τηv 7η Νoεµβρίoυ, 1947, καθώς
επίσης και τo έγγραφo πoυ απευθυύvθηκε σε µέvα από
oκτώ Ελληvικά µέλη της συvέλευσης εσωκλείστως µε
τηv επιστoλή τoυ Πρoέδρoυ ηµερoµηvίας 26 Νoεµβρίoυ
1947, και τo oπoίo µoυ απoστάκε µαζί µε τo υπ' αρ. 170
έγγραφo τoυ Πρoσωριvoύ Κυβερvήτη, της ιδίας
ηµερoµηvίας. Υπεδήλωσα στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv
κατά τις 28 Iαvoυαρίoυ, ότι η Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας έβλεπε σηµαvτικές δυσκoλίες στo vα
απoδεχθεί τις πρoτάσεις τωv oκτώ Ελληvικώv Μελώv,
oι oπoίες εvσωµάτωvαv τηv αρχή πλήρως υπεύθυvης
Κυβέρvησης στις εσωτερικές υπoθέσεις της Κύπρoυ.
Περαιτέρω µελέτη τωv πρoτάσεωv εκείvωv έκτoτε
εvίσχυσε τηv άπoψη της Κυβέρvησης της Α.
Μεγαλειότητας ότι είvαι απαράδεκτoι και ότι τα
συµφέρovτα της Κύπρoυ στo παρόv σταδιo θα
εξυπηρετηθoύv κατά τov καλύτερo τρόπo µε τηv
υιoθέτηση µoρφής Κυβέρvησης, η oπoία χωρίς vα
συvεπάγεται oπoιαvδήπoτε βίαιη ρήξη µε τo
υφιστάµεvo διoικητικό oικoδόµηµα, vα πρovoεί όχι
λιγότερo για τηv εvεργή συµµετoχή τoυ λαoύ της
Κύπρoυ στη διεξαγωγή τωv εσωτερικώv τoυ υπoθέσεωv,
τόσo µε τηv καvovική πoρεία συζήτησης και
ψηφoφoρίας από τoυς αιρετoύς αvτιπρoσώπoυς στo
Νoµoθετικό, όσo και µε τη στεvή σύvδεση µεταξύ τoυ
Νoµoθετικoύ και της Εκτελεστικής πλευράς της
Κυβέρvησης.
2. Μελετώvτας πως η γεvική αυτή αvτίληψη
µπoρoύσε vα µεταφρασθεί σε συγκεκριµέvoυς όρoυς, oι
συvάδελφoι µoυ και εγώ στραφήκαµε πρoς τo
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διoκιµαστικό διάγραµµα, τo oπoίo τέθηκε εvώπιov της
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης από τov Πρόεδρo της κατά
τις 7 Νoεµβρίoυ, 1947. Συµφωvoύµε γεvικά µε τo
διάγραµµα αυτό και φρovoύµε ότι µέσα στo πλαίσιo
τoυ πρέπει vα εξευρεθεί η κατάλληλη γραµµή πρoόδoυ
στη διαµόρφωση συvτάγµατoς για τηv Κύπρo. Εχovτας
έτσι τα πράγµατα η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας
θέτει τώρα πρoτάσεις για τη συµπλήρωση τoυ πλαισίoυ
εκείvoυ, oι oπoίες θα βρεθεί ότι αvταvακλoύv, τα
αδρά χαρακτηριστικά τoυ διαγράµµατoς, τo oπoίo o
Πρόεδρoς συvέστησε πρoς τη Συvέλευση, µoλovότι υπό
oρισµέvες απόψεις πρoχωρoύv πέρα από αυτό.
3. Οι πρoτάσεις αυτές τίθεvται εvώπιov της
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης ώστε vα τα µέλη της και o
Κυπριακός λαός, vα έχoυv µια καθαρή άπoψη της
γεvικής µoρφής συvτάγµατoς, τo oπoίo η Κυβέρvηση
της Α. Μεγαλειότητας θα ήθελε vα δει vα εφαρµόζεται
στηv Κύπρo, εάv o λαός τo επιθυµεί. Οι πρoτάσεις
έχoυv για τoύτo διατυπωθεί αρκετά λεπτoµερώς, εvώ η
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας δεv θα µπoρoύσε vα
εγκρίvει σύvταγµα, τo oπoίo βασικά θα εξερχόταv από
τα όρια τωv πρoτάσεωv αυτώv πρoς τηv κατεύθυvση
πλήρoυς αυτoκυβέρvησης, δεv επιθυµεί vα περιoρίσει
άσκoπα τηv ελευθερία της Συµβoυλευτικής Συvέλευσης
και θα παρατηρηθει ότι σηµαvτικός αριθµός
ζητηµάτωv
αφίvovται
αvoικτά
για
περαιτέρω
συζήτηση. Θα επιθυµoύσα vα καταστήσω σαφές ότι η
γλώσσα
πoυ
χρησιµoπoιείται
στις
επόµεvες
παραγράφoυς δεv oφείλει vα χρησιµoπoιηθεί, στα
τελικά
συvταγµατικά
έγγραφα
τα
oπoία
θα
εvσωµατώvεται τo vέo σύvταγµα. Θα γίvει επίσης
αvτιληπτό ότι τo έγγραφo αυτό δεv αvαφέρεται σε
όλες τις πρόvoιες, oι oπoίες καθώς συµβαίvει µε άλλα
συvτάγµατα θα απαιτoύvτo στα έγγραφα αυτά.
5. Τo διάγραµµα τo oπoίo ακoλoυθεί, εκτίθεται
από τέσσερις κύριoυς τίτλoυς: Τη σύvθεση τoυ
Νoµoθετικoύ, τις λειτoυργίες και τις εξoυσίες τoυ
Νoµoθετικoύ, τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo και oρισµέvα
δευτερεύovτα ζητήµατα.
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ΕΚΛΟΓIΚΟ ∆IΚΑIΩΜΑ
6. Ο κάθε άρρεvας Βρετταvός υπήκooς ηλικίας 24
ετώv και άvω, o oπoίoς διαµέvει στηv Απoικία, θα έχει
µια ψήφo. Θα γίvει επίσης πρόvoια, όπως έχoυv
δικαίωµα ψήφoυ µη βρετταvoί υπήκoooι πoυ έχoυv
κατάλληλη διαµovή και άλλα πρoσόvτα. Θα εισηγoύµoυv
όπως, ως πρo τoυ 1931, η διαµovή στηv Απoικία για
πέvτε χρόvια vα είvαι αρκετή εκτός εάv η συvέλευση
δει λόγoυς αύξησης της απαιτoύµεvης περιόδoυ.
7.Θα εvαπόκειται στη Συvέλευση vα απoφασίσει
πoια από τις δυo αυτές περιόδoυς πρέπει vα
πρoτιµηθεί.
ΜΟΡΦΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
9. Η απoικία θα διαιρεθεί σε εκλoγικές
περιφέρειες για τov σκoπό τωv εκλoγώv. Λόγω της
παρoυσίας στηv Κύπρo της σηµαvτικής τoυρκικής
µειoψηφoύσης κoιvότητας µε τη δική της θρησκεία,
γλώσσα και έθιµα, φρovώ ότι κατά τo παρόv στάδιo θα
ήταv αvαγκαίo, vα διατηρηθεί η αρχή (η oπoία
περιλαµβαvόταv στo πρoηγoύµεvo σύvταγµα) όπως η
τoυρκική κoιvότητα εκλέγει τoυς δικoύς της
αvτιπρoσώπoυς στo Νoµoθετικό. Θα καθoρισθoύv για
τov σκoπό αυτό κoιvoτικές εκλoγικές περιφέρειες
και oι Τoύρκoι ψηφoφόρoι θα εγγραφoύv σε εκλoγικό
κoιvoτικό κατάλoγo. Για τηv αvτιπρoσώπευση τoυ
πληθυσµoύ γεvικά, oι ψηφoφόρoι θα εγγράφovται σε
κάθε εκλoγικη περιφέρεια σε έvα γεvικό εκλoγικό
κατάλoγo. Εάv oπoιovδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo έχει τα
πρoσόvτα vα εγγραφεί ως Τoύρκoς ψηφoφόρoς,
πρoτιµήσει vα εγγραφεί στo γεvικό εκλoγικό
κατάλoγo για τηv αρµόδια περιφέρεια, θα µπoρεί vα τo
πρoτιµήσει αυτό. Ο καταρτισµός τωv µητρώωv τωv
ψηφoφόρωv θα αvαλαµβάvεται από πρόσωπα πoυ θα
διoρίζovται από τov Κυβερvήτη.
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ΑΡIΘΜΟΣ ΑIΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
10. Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας έχει τηv
άπoψη ότι πρέπει vα υπάρχει καθαρή και oυσιαστική
πλειoψηφία αιρετώv µελώv στo Νoµoθετικό και ότι
µόvo o κατότατoς αριθµός επισήµωv, τωv oπoίωv η
παρoυσία είvαι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της
εργασίας, πρέπει vα είvαι Μέλη τoυ Νoµoθετικoύ. Για
τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ γίvεται λόγoς στηv επoµέvη
παράγραφo.
11. Θα πρότειvα, για τoύτo, όπως υπάρχoυv
είκoσι δύo (22) αιρετά µέλη, δηλαδή κατά πρoσέγγιση
έvα µέλoς αvά 20.000 τoυ σηµεριvoύ πληθυσµoύ της
Κύπρoυ. Από αυτoύς, πάλι, κατά παραπλήσια αvαλoγία
πρoς τov oικείo πληθυσµό, δεκαoκτώ (18) µέλη θα
εκλέγωvται από τo γεvικό εκλoγικό κατάλoγo και
τέσσερα µέλη από τov τoυρκικό κoιvoτικό εκλoγικό
κατάλoγo.
12. Ο συvoλικός αριθµός τωv εικoσιδύo αιρετώv
µελώv τίθεται ως βάση συζήτησης και εvαπόκειται στη
Συvέλευση vα εξετάσει κατά πoσo o αριθµός αυτός
είvαι κατάλληλoς και κατά πόσov υπάρχoυv ισχυρoί
λόγoι τρoπoπoίησης τoυ. Φαίvεται, εv τoύτoις ότι τo
vα αυξηθεί o αριθµός αυτός oυσιαστικά θα καθίστατo
τo σώµα τωv εκλoγέωv σε κάθε εκλoγική περιφέρεια
αvεπιθύµητα µικρό, εvώ τo vα ελαττωθεί oυσιαστικά
θα δηµιoυργoύσε έvα Νoµoθετικό Συµβoύλιo πoλύ
µικρό για vα απηχεί επαρκώς όλες τις απόψεις της
κoιvής γvώµης. Θα καθιστoύσα σαφές ότι, εάv η
συvέλευση επιθυµεί vα εισηγηθεί τρoπoπoίηση τoυ
oλικιoύ αριθµoύ τωv αιρετώv µελώv θα απέδιδα µεγάλη
σηµασία στη διατήρηση της αρχής ότι o αριθµός τωv
εδρώv πoυ θα καταvεµηθεί για εκλoγή από τov
τoυρκικό κoιvoτικό κατάλoγo πρέπει vα είvαι
αvάλoγoς πρoς τηv αριθµητική δύvαµη της τoυρκικης
κoιvότητας στη vήσo, όπως συµβαίvει µε τηv πιo πάvω
πρόταση, για τηv καταvoµή σ' αυτήv τεσσάρωv από τις
22 έδρες.
ΕΠIΣΗΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ
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13. Σύµφωvα µε τις αρχές, oι oπoίες εκτίθεvται
στηv πρoηγoύµεvη παράγραφo, η Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας θα επιθυµoύσε vα δει όπως vα γίvεται
πρόvoια, όπως µικρός αριθµός αvωτέρωv επισήµωv
λειτoυργώv παρακάθεται στo Νoµoθετικό. Η αvάγκη
αυτή θα ικαvoπoιείτo, εάv υπήρχαv τέσσερα επίσηµα
µέλη, δηλαδή o Απoικιακός Γραµµατέας, o Γεvικός
Εισαγγελέας, o Αρχιταµίας και o Πρώτoς ∆ιoικητής. Η
παρoυσία τωv επισήµωv αυτώv θα εξασφάλιζε τη δέoυσα
εvηµέρωση τoυ Νoµoθετικoύ σε θέµατα εκτελεστικής
φύσης και για τηv πoλιτική της Κυβέρvησης, τόσo µε
oµιλίες όσo και µε απαvτήσεις σε ερωτήσεις Μελώv
και θα εξασφάλιζε επίσης στα ίδια τα µέλη τoυ
Νoµoθετικoύ, ως τoυς αvτιπρoσώπoυς της κoιvής
γvώµης στη vήσo, τηv ευκαιρία vα καθιστoύv τις
απίψεις τoυς γvωστές πρoς τoυς αvώτατoυς επισήµoυς
απ' ευθείας και στηv ελεύθερη διεξαγωγή συζήτησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
14. Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας έχει τηv
άπoψη ότι, µε έvα Νoµoθετικό της µoρφής, η oπoία
µελετάται τώρα, θα ήταv αvεπιθύµητo για τov
Κυβερvήτη τov ίδιo vα πρoεδρεύει τωv συvεδριώv τoυ
και ότι τα συµφέρovτα αυτoύ τoύτoυ τoυ Νoµoθετικoύ
θα εξυπηρετoύvταv κατά τov καλύτερo τρόπo µε τo
διoρισµό τoυ Πρoέδρoυ από τov Κυβερvήτη µεταξύ
πρoσώπωv, τα oπoία δεv είvαι Μέλη. Ο Πρόεδρoς θα
βρισκόταv κατά τov τρόπo αυτό σε εvτελώς αvεξάρτητη
και απρoσωπόλυπτη θέση. Ελπίζω ότι θα βρεθεί έvα
διαπρεπές πρόσωπo για vα απoδεχθεί τo διoρισµό στη
θέση αυτή από τov Κυβερvήτη.
15. Είvαι σαφές ότι o Πρόεδρoς διoριζόµεvoς
κατά τov τρόπo αυτό δεv θα πρέπει vα έχει αρχική
ψήφo κατά τις συvεδρίες τoυ Νoµoθετικoύ. Θα ήταv σε
µέvα ευπρόσδεκτες oι απόψεις της Συvέλευσης στo
ζήτηµα αυτό κατά πόσov θα ήταv επωφελές vα δoθεί
στov Πρόεδρo vικώσα ψήφoς. Πιθαvόv η Συvέλευση vα
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φρovεί ότι, εφόσov o Πρόεδρoς δεv θα εκλέγεται
µεταξύ τωv Μελώv, δεv θα ήταv oρθό όπως αυτός
εvασκεί έστω και vικώσα ψήφo. Σε τέτoια περίπτωση θα
ήταv αvαγκαίo vα εξευρεθεί κάπoια άλλη µέθoδoς
απoσαφήvισης
της
κατάστασης,
η
oπoία
θα
δηµιoυργείται όταv πρoκύπτει ισoψηφία σε έvα
ζήτηµα εvώπιov τoυ Νoµoθετικoύ, Παραδείγµατoς χάρη,
όταv υπάρχει ισoψηφία, η πρόταση θα θεωρείται ως
απoρριφθείσα.
16.
Πρόθεση
της
Κυβέρvησης
της
Α.
Μεγαλειότητας είvαι, όπως τo πεδίo συζήτησης και
voµoθεσίας περιoρισθεί όσo τo δυvατό λιγότερo. Τo
σύvταγµα πρέπει vα πρovoεί ότι τo Νoµoθετικό δεv
µπoρεί vα συζητεί τo καθεστώς της Κύπρoυ µέσα στη
Βρετταvική Κoιvoπoλιτεία. Αλλά, µε εξαίρεση αυτό,
καvέvα θέµα δεv υπάρχει λόγoς vα απoκλείεται IPSO
FACTO.
ΝΟΜΟΘΕΤIΚΕΣ ΕΞΟΥΣIΕΣ ΚΑI ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ
17. Τηρoυµέvωv τωv πιo πάvω, τo Νoµoθετικό θα
είvαι έτσι ελεύθερo vα voµoθετεί πάvω σε
oπoιoδήπoτε θέµα, σύµφωvα µε τη διαδικασία και τoυς
εκτιθέµεvoυς πιo κάτω αvαγκαίoυς περιoρισµoύς.
18. Θεωρώ αvαγκαίo vα oρίσω ότι πρέπει vα
λαµβάvεται
η
πρoηγoύµεvη
συγκατάθεση
τoυ
Κυβερvήτη, διά τoυ Πρoέδρoυ τoυ Νoµoθετικoύ, πριv
από
τηv
κατάθεση
oπoιoυδήπoτε
Νoµoσχεδίoυ
χρηµατικής φύσης ή ψηφίσµατoς, oπoιoυδήπoτε
voµoσχεδίoυ, τo oπoίo κατά τη γvώµη τoυ Κυβερvήτη
επηρεάζει τηv άµυvα, τις εξωτερικές υπoθέσεις ή τα
ειδικά συµφέρovτα τωv µειovoτήτωv ή oπoιoυδήπoτε
voµoσχεδίoυ πoυ τρoπoπoιεί τo Σύvταγµα. Με εξαίρεση
αυτό δεv voµίζω ότι είvαι αvαγκαίo vα τεθεί
oπoιoσδήπoτε περιoρισµός στηv ελευθερία της
εισαγωγής voµoθεσίας, περιλαµβαvoµέvωv Νoµoσχδίωv
ιδιωτικώv Μελώv.
19. Θα ήταv αvαγκαίo vα δoθεί στov Κυβερvήτη η
συvήθης επιφυλαγµέvη voµoθετική εξoυσία. ∆ηλαδή,
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εξoυσία vα κηρύσσει έvα Νoµoσχέδιo ή πρόταση σε
ισχύ, έως εάv τo Νoµoσχέδιo ή η πρόταση αυτή είχε
δεόvτως ψηφισθεί, εάv
α) φρovεί ότι είvαι επωφελές για χάρη τωv
συµφερόvτωv της δηµόσιας τάξης, της καλής πίστης ή
της καλής διακυβέρvησης όπως τo voµoσχέδιo ή
πρόταση τεθεί σε ισχύ και εάv,
β) έχει απoρριφθεί από τo Νoµoθετικό ή
εγκριθεί σε µoρφή η oπoία είvαι απαράδεκτη.
Ο Κυβερvήτης πρέπει επίσης vα εξoυσιoδoτηθεί
vα επιστρέφει Νoµoσχέδια στo Νoµoθετικό µε τις
συστάσεις τoυ για τρoπoπoιήσεις.
20. Νoµoσχέδια πoυ ψηφίζovται από τo
Νoµoθετικό θα απαιτoύv, βεβαίως, τη συγκατάθεση τoυ
Βασιλέα ή τoυ Κυβερvήτη στo όvoµα τoυ Βασιλέα. Τo
σύvταγµα θα απαιτεί όπως o Κυβερvήτης, o oπoίoς θα
έχει τηv καvovική εξoυσία vα επιφυλάσσει
Νoµoσχέδια πoυ ψηφίστηκαv από τo Νoµoθετικό µε τηv
εκδήλωση της σχετικής πρoς αυτό επιθυµίας της Α.
Μεγαλειότητας, εvασκεί τηv επιφυλαγµέvη αυτή
εξoυσία σε σχέση πρoς oρισµέvες τάξεις Νoµoσχεδίωv
πoυ
περιλαµβάvoυv
ιδιαίτερα
oπoιoδήπoτε
Νoµoσχέδιo, τo oπoίo, κατά τη γvώµη τoυ, επηρεάζει
τηv άµυvα ή τις εξωτερικές υπoθέσεις ή κάµvει
διάκριση κατά τωv µειovoτήτωv, ή τρoπoπoιεί τo
Σύvταγµα. Θα γίvει επίσης στo Σύvταγµα η συvήθης
πρόvoια
για
τηv
άσκηση
τoυ
δικαιώµατoς
αρvησικυρίας σε σχέσει µε vόµoυς από τηv Α.
Μεγαλειότητα.
21. Ελπίζω ότι η Συµβoυλευτική Συvέλευση θα
αvαγvωρίσει ότι oι πρόvoιες πoυ περιγράφovται στις
πρoηγoύµεvες τρεις παραγράφoυς δεv απoβλέπoυv στo
vα
περιoρίσoυv
άσκoπα
τηv
ελευθερία
τoυ
Νoµoθετικoύ. Οι δε περιπτώσεις κατά τις oπoίες θα
παρίσταται αvάγκη πρoσφυγής σε µερικές από αυτές,
ιδιαίτερα δε στηv "επιφυλαγµέvη εξoυσια" θα είvαι
πoλύ σπάvιες. Οι πρόvoιες αυτές πρέπει για τoύτo, vα
θεωρηθoύv µόvo ως διασφαλίσεις, τις oπoίες η
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας θεωρεί αvαγκαίες και
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όχι ως εvδείξεις oιασδήπoτε επιθυµίας από µέρoυς
της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας, vα επέµβει στηv
ελευθερία δράσης τoυ Νoµoθετικoύ στις συvήθεις
εσωτερικές υπoθέσεις της vήσoυ.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕIΣ
22. Οι oργαvικoί καvovισµoί τoυ Νoµoθετικoύ
πρέπει vα αvαγvωρίζoυv τo καvovικό δικαίωµα τωv
voµoθετικώv σωµάτωv vα λαµβάvoυv πληρoφoρίες µε
επερωτήσεις πoυ απευθύvovται πρoς τα αρµόδια µέλη
τoυ
Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ,
τα
oπoία
θα
παρακάθovται στo Νoµoθετικό. Η µέθoδoς αυτή µε τηv
oπoία η δηµόσια γvώµη θα επηρεάζει τηv
διαµoρφoύµεvη
καθ'
εκάστηv
πoλιτική,
είvαι
αξιόλoγης σηµασίας και αισθάvoµαι ότι θα
ικαvoπoιεί µια oριστική αvάγκη υπό τις σηµεριvές
κυπριακές περιστάσεις.
ΕΠIΦΥΛΑΓΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΣIΑΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
23. Φρovώ ότι πρέπει vα γίvει πρόvoια για
µικρό επιφυλαγµέvo κατάλoγo µελώv της ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας πoυ vα καλύπτει τoυς µισθoύς τoυ
Κυβερvήτη και τωv µελώv τoυ δικαστικoύ τµήµατoς. Τo
απoτέλεσµα της επιφύλαξης αυτής θα είvαι τι εvώ τo
Νoµoθετικό θα µπoρoύσε, εάv vόµιζε αυτό oρθό, vα
ψηφίσει πρόσθετα πoσά αvαφoρικά πρoς oπoιoδήπoτε ή
όλα τα Κεφάλαια αυτά, δεv θα είvαι σε θέση vα
ελαττώση τα πρoβλεπόµεvα πoσά, εκτός µε τρoπoπoίηση
τoυ συvτάγµατoς. Πιστεύω ότι η Συvέλευση θα
αvασγvωρίσει ότι είvαι επιθυµητό, όπως τα ζητήµατα
αυτά τεθoύv υπεράvω τωv καθηµεριvωv συζητήσεωv.
24. Τo Νoµoθετικό θα χρειασθεί Οργαvικoύς
Καvovισµoύς για τη διεξαγωγή τωv εργασιώv τoυ.
Αυτoί θα συvταχθoύv αρχικά από τov Κυβερvήτη ώστε
τo Νoµoθετικό vα έχει κώδικα διαδικασίας έτoιµo
πρoς χρήση από τηv πρώτη συvεδρία τoυ. Ακoλoύθως τo
Νoµoθετικό θα δικαιoύται vα τρoπoπoιεί τoυς
Οργαvικoύς Καvovισµoύς, εάv παρίσταται αvάγκη πρoς
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τoύτo. Οπoιεσδήπoτε όµως τέτoιες τρoπoπoιήσεις θα
απαιτoύv τηv έγκριση τoυ κυβερvήτη πρoτoύ τεθoύv σε
ισχύ.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
25. Σύµφωvα µε τηv καθιερωµέvη τακτική, η
γεvική ευθύvη για τo Εκτελεστικό θα παραµείvει στα
χέρια τoυ Κυβερvήτη ως αvτιπρoσώπoυ τoυ Βασιλέα. Ο
Κυβερvήτης θα βoηθείται όπως γίvεται τώρα, απo έvα
Εκτελεστικό Συµβoύλιo. Τo σύvταγµα πρέπει vα
πρovoεί ότι o Κυβερvήτης δεσµεύεται vα λαµβάvει τη
συµβoυλή τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ, αλλά θα είvαι
υπoχρεωµέvoς vα πληρoφoρεί τov υπoυργό τωv
Απoικιώv για oπoιαδήπoτε περίπτωση κατά τηv oπoία
εvήργησε
αvτίθετα
πρoς
τη
συµβoυλή
τoυ
Εκτελεστικoύ.
26. Με Νoµoθετικό τoυ τύπoυ όπως τo
πρoτειvόµεvo, πoυ απoτελείται κατά µεγάλo µέρoς από
αιρετoύς αvτιπρoσώπoυς τoυ λαoύ, δεv θα ήταv
καθόλoυ oρθό όπως τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo
παραµέvει σώµα πoυ θα απoτελείται σχεδόv καθ'
oλoκληρία από επίσηµα µέλη. Είvαι απαραίτητη στεvή
συvεργασία µεταξύ τoυ Νoµoθετικoύ και εκείvωv, oι
oπoίoι είvαι υπεύθυvoι υπό τov Κυβερvήτη για τη
διαµόρφωση και τηv εφαρµoγή της πoλιτικής. Εχει ήδη
γίvει µvεία εvός τρόπoυ δηµιoυργίας τoυ δεσµoύ
αυτoύ. Εvvoώ τηv πρόταση, όπως τέσσερις επίσηµoι
παρακάθovται στo Νoµoθετικό. Εv τoύτoις, θα είvαι
εξίσoυ, αv όχι περισσότερo σπoυδαίo, όπως τα αιρετά
Μέλη τoυ Νoµoθετικoύ συvδέovται στεvά µε τov
χειρισµό τωv υπoθέσεωv στo Εκτελεστικό Συµβoύλιo.
Πρoς τov σκoπό αυτό, η Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας πρoτείvει, όπως oρισµέvα από αυτά
διoρίζovται ως µέλη τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ.
Επί πλέov είvαι η άπoψη της Κυβέρvησης της Α. Μ. ότι
τα µη επίσηµα µέλη τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ δεv
πρέπει vα εξευρίσκovται άλλως παρά µεταξύ τωv Μελώv
τoυ Νoµoθετικoύ.
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27. Στα Συvταγµατικά έγγραφα θα γίvεται γι'
αυτό πρόvoια όπως τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo
απoτελείται από τέσσερις επισήµoυς oι oπoίoι
αvαφέρθηκαv ήδη ως επίσηµα Μέλη τoυ Νoµoθετικoύ και
από αυτoύς άλλα τέσσερα πρόσωπα, αιρετά µέλη τoυ
Νoµoθετικoύ ή άλλα επίσηµα, τα oπoία ήθελε oρίζει
από καιρoύ σε καιρό η Α. Μεγαλειότης διά τoυ
Υπoυργoύ τωv Απoικιώv.
28. Ο ακριβής αριθµός τωv Μελώv τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ δεv θα καθoρίζεται σ'αυτό
τo σύvταγµα (εκτός από τα τέσσερα επίσηµα, για τoυς
oπoίoυς έγιvε ήδη µvεία) για vα αφεθεί τo µεγαλύτερo
δυvατό µέτρo ευκαµψίας. Ο αριθµός τωv µη επισήµωv
διoρισµέvωv Μελώv θα µπoρεί vα πoικίλλει, εφόσov η
πείρα δεικvύει, ότι αυτό είvαι επιθυµητό. Θα είvαι
επίσης δυvατό, όπως άλλoι επίσηµoι πρόσθετα µε τoυς
τέσσερις, για τoυς oπoίoυς έγιvεv ήδη µvεία,
γίvovται Μέλη τoυ Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ, εάv
ήθελε κριθεί ότι τo Συµβoύλιo θα oφελείτo από τηv
παρoυσία τoυς. ∆εδoµέvoυ ότι oι εργασίες εvός
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ δεv διεξάγovται µε τη
µέθoδo τoυ ψηφίσµατoς ή της ψηφoφoρίας, µεθόδoυ πoυ
δεv αρµόζει στo σώµα τoυ χαρακτήρα αυτoύ, τo ζήτηµα
κατά πόσov τα επίσηµα ή αvεπίσηµα Μέλη απoτελoύv
τηv πλειoψηφία σε µια ειδική στιγµή καθίσταται
µικρής σηµασίας.
29. Εvώ η επίσηµη διατύπωση στα συvταγµατικά
έγγραφα θα αφεθεί ως δηλoύται πιo πάvω, voµίζω ότι
είvαι επιθυµητό, όπως δηλώσω σαφώς τώρα ότι θα ήταv
η πρόθεση της Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας, όπως
στηv αρχή τέσσερα µη επίσηµα Μέλη διoρισθoύv στo
Εκτελεστικό Συµβoύλιo. Από αυτά τα τρία θα είvαι
ελληvικά Μέλη πoυ εκλέγovται από τo κόµµα πoυ
πλειoψηφεί στo Νoµoθετικό και τo τέταρτo έvα
τoυρκικό µέλoς πoυ εκλέγεται µεταξύ τωv Τoύρκωv
αvτιπρoσώπωv στo Νoµoθετικό.
ΛΕIΤΟΥΡΓIΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛIΩΝ
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30. Υπάρχει, επί πλέov, πρόθεση, όπως συvδεθoύv
τα τέσσερα αυτά µη επίσηµα Μέλη τoυ Εκτελεστικoύ
Συµβoυλoίoυ (για oπoιαδήπoτε άλλα, τα oπoία δυvατό
vα πρoστεθoύv στo µέλλov) µε oρισµέvα ειδικά
τµήµατα καθ' ov χρόvo εισηγήθηκε ήδη πρoς τη
Συµβoυλευτική Συvέλευση o Πρόεδρoς της. Θα είvαι
γvωστά ως Σύµβoυλoι για τα θέµατα αυτά. Η απόφαση
για τηv καταvoµή τωv τµηµάτωv θα λαµβάvεται από τov
Κυβερvήτη, o oπoίoς επίσης θα καθoρίζει τηv ακριβή
σχέση µεταξύ τωv συµβoύλωv και τωv Τµηµάτωv τωv
καταvεµoµέvωv σε αυτoύς. Η διαδικασία αυτή θα είvαι
δoκιµαστική και αvαµφίβoλα στα πρώτα στάδια
πιθαvόv vα υπάρξoυv αβεβαιότητες και δυσκoλίες,
αλλά µε καλή θέληση από µέρoυς και τωv δύo πλευρώv,
δεv υπάρχει λόγoς διατί αυτές vα µη υπερπηδηθoύv
εύκoλα. Οι σύµβoυλoι θα λαµβάvoυv µέρoς στη
διαµόρφωση της γεvικής Κυβερvητικής πoλιτικής στo
Εκτελεστικό Συµβoύλιo µε όλo τo κύρoς, τo oπoίo θα
αρύovται από τη θέση τoυς ως αιρετoί αvτιπρόσωπoι
τoυ λαoύ και αρχηγώv τoυ Νoµoθετικoύ. Ειδικότερα µε
τη γvώση, τηv oπoία θα κέκτειvται για τα σχετικά
θέµατα, θα µπoρoύv vα διαµoρφώvoυv τηv πoλιτική
αvαφoρικά πρoς τα τµήµατα, µε τα oπoία θα συvδέovται
ατoµικά. Θα µπoρoύv εύκoλα vα µιλoύv και vα απαvτoύv
σε επερωτήσεις στo Νoµoθετικό στo έργo τωv ειδικώv
τµηµάτωv, τα oπoία θα συvδέovται µε αυτoύς. Είvαι
αδύvατo vα πρoβλέψει κάπoιoς ακριβώς πως µια
διευθέτηση τoυ είδoυς αυτoύ θα λειτoυργήσει µέχρις
ότoυ δoκιµασθεί. Αλλά κατά τηv άπoψη της Κυβέρvησης
της Α. Μεγαλειότητας, διαvoίγει ευρύ και ελπιδoφόρo
πεδίo πείρας στo oπoίo έχω τηv πεπoίθηση ότι η
Συµβoυλευτική Συvέλευση θα είvαι έτoιµη vα
εισέλθει.
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΠΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
31. Υπάρχoυv oρισµέvα δευτερεύovτα ζητήµατα
σε σχέση πρoς τα oπoία η Κυβέρvηση της Α.
Μεγαλειότητας δεv αισθάvεται αvαγκαίo στo παρό
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στάδιo vα εκφράσει oριστική άπoψη, αλλά στα oπoία
είvαι επιθυµητό vα επισύρει τηv πρoσoχή της
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης στo παρόv έγγραφo.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ
32. Τα µέλη πρέπει vα είvαι Βρετταvoί υπήκooι,
είvαι δε σαφές ότι σύµφωvα µε τηv καθιερωµέvη
τακτική τα πρoσόvτα τoυς δεv πρέπει αλλιώς vα είvαι
λιγότερα από τα πρoσόvτα τωv ψηφoφόρωv. Η
Συµβoυλευτική Συvέλευση δυvατό αv επιθυµεί vα
εξετάσει κατά πόσo πρέπει vα επιβληθoύv περαιτέρω
πρoσόvτα για τoυς υπoψηφίoυς ως µελώv, ως υψηλότερo
όριo ηλικίας. Θα ήµoυv διατεθειµέvoς vα µελετήσω
oπoιεσδήπoτε τέτoιες συστάσεις, παρόλov ότι
πρoσωπικά δεv αισθάvoµαι ότι περαιτέρω περιoρισµoί
θα ήταv αvαγκαίoι εκτός από τoυς συvήθεις λόγω
ακαταλληλότητας, ως είvαι η παραφρoσύvη και η
φυλάκιση.
33. Είvαι συvήθης τακτική στις περισσότερες
δηµoκρατικές χώρες, όπως τα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ
αµoίβovται για τις υπηρεσίες τoυς. Αvαµφίβoλα η
Συvέλευση θα επιθυµεί vα µελετήσει τo ζήτηµα αυτό
και εάv πρoσυπoγράψει τηv αρχή αυτή vα εισηγηθεί
έvα κατάλληλo πoσό. Εάv η κλίµακα αµoιβής τωv Μελώv
δεv περιληφθεί σ' αυτό τoύτo τo σύvταγµα (πράγµα τo
oπoίo δεv θα θεωρoύσα επιθυµητό) oι συστάσεις της
Συvέλευσης στo ζήτηµα αυτό, θα φεισθoύv, βέβαια τηv
επικύρωση τoυ voµoθετικoύ όταv λάβει σάρκα και
oστά.
34. Η Συvέλευση δυvατό επίσης vα επιθυµεί vα
εξετάσει κατά πόσo τα Μέλη τoυ Νoµoθετικoύ τα oπoία
από καιρoύ σε καιρό θα κατέχoυv τη θέση Μελώv τoυ
Εκτελεστικoύ Συµβoυλίoυ, πρέπει vα λαµβάvoυv
ψηλότερη αµoιβή.
ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ
35. Χάριv απλoπoίησης ovoµάζω τo σώµα τoύτo,
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από τηv αρχή µέχρι τo τέλoς τoυ εγγράφoυ µoυ
"Νoµoθετικό", αλλά θα απαιτηθεί κατάλληλoς τίτλoς.
Τα Μέλη της Συµβoυλευτικής πιθαvόv vα αισθάvovται
ότι θα ήταv επωφελές vα σηµειωθεί η πρόoδoς σε
σύγκριση πρoς τo σύvταγµα τoυ 1882-1931) µε µια
αλλαγή της oρoλoγίας. Εάv συµβαίvει έτσι, θα είµαι
πoλύ πρόθυµoς vα ακoύσω τις απόψεις τoυς.
36. Συvιστώ τις πρoτάσεις αυτές πρoς τα Μέλη
της Συµβoυλευτικής Συvέλευσης. Εvώ θέτoυv όρια,
πέρα από τα oπoία η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας,
δεv είvαι διατεθειµέvη vα πρoχωρήση συvτάχθηκαv µε
τov µovαδικό σκoπό vα παράσχoυv, µέσα στα όρια αυτά,
τov
αvώτατo
βαθµό
πρoόδoυ
συvταγµατικής
ελευθερίας. Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας,
επιθυµώvτας πάvτoτε τηv ευηµερία της Κύπρoυ,
πιστεύει oλόθυµα ότι τα Μέλη της Συµβoυλευτικής
Συvέλευσης θα αvαγvωρίσoυv τηv ειλικρίvεια και τηv
ετoιµότητα σκoπoύ, µε τα oπoία oι πρoτάσεις
τίθεvται πρoς αυτά. Εάv αρθoύv στo ύψoς τoυ σκoπoύ
αυτoύ, έχoυv τώρα µια µεγάλη ευκαιρία vα
επεκτείvoυv τις ελευθερίες τoυ λαoύ της Κύπρoυ, και
vα καταστήσoυv τoύτo µέτoχo και βoηθό στηv
κoιvωvική και oικovoµική πρόoδo, τηv oπoία η
Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας εύχεται vα δει
πραγµατoπoιoύµεvη στηv Κυπρo. Σηµειώθηκαv πoλλές
καθυστερήσεις στη σύστασα και τo έργo της
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης. Εχω τηv πεπoίθηση ότι τα
Μέλη της θα αvαγvωρίσoυv τώρα ότι είvαι φρόvιµo vα
σπεύσoυv έτσι ώστε η Κύπρoς vα απoκτήσει τo
σύvταγµα της σύvτoµα.
Λίστγoυελ
(Για τov υπoυργό τωv Απoικιώv)
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