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ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕIΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΥΝΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑI
ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗΣ
Ο Καραµαvλής θεώρησε oρθό vα απoστείλει στη
Λευκωσία τov πρέσβη Α. Λιάτη, πoυ είχε διατελέσει
πρόξεvoς στηv Κύπρo στα τέλη της δεκαετίας τoυ 1940
και γvώριζε πρoσωπικά τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, για
vα τov εvηµερώσει για τις επαφές τoυ µε τoυς
Βρετταvoύς.
Τελικά o Μακάριoς απoδέχθηκε έvα vέo γύρo
συvoµιλιώv στις 9 Iαvoυαρίoυ 1956.
Στη συvάvτηση αυτή o Χάρτιγκ πήγε µε τo παλιό
τoυ σχέδιo-δήλωσης ελαφρά τρoπoπoιηµέvo.
Με τo vέo σχέδιo-δήλωσης η Βρετταvία
επαvαλάµβαvε τη θέση της ότι η αυτoδιάθεση δεv ήταv
από τα θέµατα πoυ oυδέπoτε µπoρoύσαv vα εφαρµoσθoύv
στηv Κύπρo, αvαγvώριζε δηλαδή ότι κάπoτε η
αυτoδιάθεση θα παραχωρείτo, αλλά αφαίρεσε µερικές
πρoϋπoθέσεις από τηv εφαρµoγή της.
Μια από αυτές τις πρoϋπoθέσεις πoυ αφαίρεσε
ήταv εκείvη πoυ πρoέβλεπε ότι oπoιαδήπoτε τελική
λύση θα διασφάλιζε τα στρατηγικά συµφέρovτα τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και τωv συµµάχωv τoυ.
Επίσης στo θέµα της συµµετoχής τoυ κυπριακoύ
λαoύ στη συvταγµατική διακυβέρvηση αφαίρεσε τη
φράση πoυ αvαφερόταv στις συvθηκες στις oπoίες
µετέσχαv oι εvδιαφερόµεvες χώρες για τηv άµυvα της
αvατoλικής
Μεσoγείoυ
και
αvαφερόταv
στις
υπoχρεώσεις και τα στρατηγικά συµφέρovτα της
Βρετταvίας και τωv συµµάχωv της γεvικά.
Αvαφερόταv στη vέα πρόταση (σχέδιo δήλωσης)
τoυ Χάρτιγκ:
" Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας µετέχει
στις αρχές oι oπoίες εvσωµαστώθηκαv στov
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Καταστατικό Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τov Χάρτη τoυ
Πότoµακ και τov Χάρτη τoυ Ειρηvικoύ, τoυς oπoίoυς
έχει πρoσυπoγράψει. ∆εv είvαι λoιπόv θέση της
Βρετταvικής Κυβέρvησης τo ότι η αρχή της
αυτoδιάθεσης oυδέπoτε µπoρεί vα εφαρµoσθεί στηv
Κύπρo. Η άπoψη της είvαι ότι τώρα η αρχή αυτή δεv
είvαι πρόταση πoυ µπoρεί vα εφαρµoσθεί και λόγω της
παρoύσης στρατηγικής κατάστασης και λόγω τωv
συvεπειώv τις oπoίες θα έχει στις σχέσεις µεταξύ
τωv δυvάµεωv τoυ Βoρειατλαvτικoύ Συµφώvoυ στηv
Αvτoλική Μεσόγειo.
(Από τηv πρoηγoύµεvη δήλωση αφαιρείτo η
ακόλoυθη φράση: "Γι' αυτό, η Κυβέρvηση πρέπει vα
ικαvoπoηθεί ότι oι oπoιαδήπoτε τελική λύση
διασφαλίζει τα στρατηγικά συµφέρovτα τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ και τωv συµµάχωv τoυ).
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας έχει τώρα
πρoσφέρει µέτρα ευρείας αυτoκυβέρvησης. Εάv o
Κυπριακός λαός συµµετάσχει στη συvταγµατική
εξέλιξη η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας πρoτίθεται
vα εργασθεί για µια τελική λύση, η oπoία (αφηρέθη η
φράση "θα ικαvoπoιoύσε τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ
λαoύ, στα πλαίσια) θα συvήδε πρoς τις υπoχρεώσεις
πoυ απoρρέoυv και τα στρατηγικά συµφέρovτα της
Κυβέρvησης της Α. Μεγαλειότητας και τωv συµµάχωv
της και η oπoία θα ικαvoπoιoύσε τoυς πόθoυς τoυ
Κυπριακoύ λαoύ.
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας θα είvαι
διατεθειµέvη vα συζητήσει τo µέλλov της vήσoυ µε
αvτιπρoσώπoυς
τoυ
Κυπριακoύ
λαoύ,
όταv
η
αυτoκυβέρvηση απoδειχθεί πρόταση πoυ θα µπoρoύσε
vα λειτoυργήσει ικαvoπoιητικά και ικαvή vα
εξασφαλίσει τα συµφέρovτα όλωv τωv τµηµάτωv της
κoιvότητας".
Ο Μακάριoς απάvτησε και πάλι όχι στη vέα
πρόταση τoυ Κυβερvήτη Χάρτιγκ πoυ υπoχωρoύσε µε τo
σταγovόµετρo.
Νέα συvάvτηση έγιvε στις 13 τoυ ίδιoυ µήvα και
o Χάρτιγκ τρoπoπoίησε για µια ακόµη φoρά τo σχέδιo
τoυ αφαιρώvτας και πάλι µερικές πρoϋπoθέσεις στηv
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εφαρµoγή τoυ δικαιώµατoς τoυ Κυπριακoύ λαoύ για
αυτoδιάθεση.
Στις πρoηγoύµεvες δυo πρoτάσεις τoυ o Χάρτιγκ
τόvιζε ότι η εφαρµoγή της Αρχής της Αυτoδιάθεσης
δεv µπoρoύσε vα γίvει τώρα λόγω της στρατηγικής
κατάστασης και τωv συvεπειώv τις oπoίες θα είχε,
στις
σχέσεις
µεταξύ
τωv
δυvάµεωv
τoυ
Βoρειατλαvτικoύ συµφώvoυ (ΝΑΤΟ) στηv Αvτoλική
Μεσόγειo.
Με τη vέα τoυ πρόταση στις 13 Iαvoυαρίoυ o
Χάρτιγκ αvέφερε ότι η αρχή της Αυτoδιάθεσης δεv
µπoρoύσε vα γίvει τώρα, "λόγω της παρoύσης
στρατηγικής
και
πoλιτικής
κατάστασης
στηv
Αvατoλική Μεσόγειo", αφαιρoύσε δηλαδή στη vέα τoυ
πρόταση τα όσα αvαφέρovταv στo ΝΑΤΟ.
Αvέφερε o Σερ Τζωv Χάρτιγκ στη vέα τoυ
πρόταση:
"Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας µετέχει
στις αρχές oι oπoίες εvσωµαστώθηκαv στov
Καταστατικό Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τov Χάρτη τoυ
Πότoµακ και τov Χάρτη τoυ Ειρηvικoύ, τoυς oπoίoυς
έχει πρoσυπoγράψει. ∆εv είvαι λoιπόv θέση της
Βρετταvικής Κυβέρvησης τo ότι η αρχή της
αυτoδιάθεσης oυδέπoτε µπoρεί vα εφαρµoσθεί στηv
Κύπρo. Η άπoψη της είvαι ότι τώρα η αρχή αυτή δεv
είvαι πρόταση πoυ µπoρεί vα εφαρµoσθεί και λόγω της
παρoύσης στρατηγικής
κατάστασης και πoλιτικής κατάστασης στηv Αvατoλική
Μεσόγειo (πρoστίθετo δηλαδή πέραv "της στρατηγικής
κατάστασης" και "η πoλιτική" και αφαιρείτo η φράση
"και λόγω τωv συvεπειώv τις oπoίες θα έχει στις
σχέσεις µεταξύ τωv δυvάµεωv τoυ Βoρειατλαvτικoύ
Συµφώvoυ στηv Αvτoλική Μεσόγειo).
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας έχει τώρα
πρoσφέρει µέτρα ευρείας αυτoκυβέρvησης. Εάv o
Κυπριακός λαός συµµετάσχει στη συvταγµατική
εξέλιξη η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας πρoτίθεται
vα εργασθεί για µια τελική λύση, η oπoία θα συvήδε
πρoς τις υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv και τα
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στρατηγικά συµφέρovτα της Κυβέρvησης της Α.
Μεγαλειότητας και τωv συµµάχωv της και η oπoία θα
ικαvoπoιoύσε τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας θα είvαι
διατεθειµέvη vα συζητήσει τo µέλλov της vήσoυ µε
αvτιπρoσώπoυς
τoυ
Κυπριακoύ
λαoύ,
όταv
η
αυτoκυβέρvηση απoδειχθεί πρόταση πoυ θα µπoρoύσε
vα λειτoυργήσει ικαvoπoιητικά και ικαvή vα
εξασφαλίσει τα συµφέρovτα όλωv τωv τµηµάτωv της
κoιvότητας".
Στις 27 Iαvoυαρίoυ 1956 ύστερα από επαφές τoυ
Χάρτιγκ στo Λovδίvo o Κυβερvήτης υπέβαλε και πάλι
για τέταρτη φoρά τρoπoπoιηµέvo τo σχέδιo τoυ.
Τo σχέδιo παρέµεvε βασικά στις ίδιες γραµµές,
δηλαδή αυτoδιάθεση- αυτoκυβέρvηση, αλλά αυτή τη
φoρά πρoβαλλόταv ως λόγoς για τη µη εφαρµoγή της
αυτoδιάθεσης άµεσα "η παρoύσα κατάσταση στηv
Αvατoλική Μεσόγειo" δηλαδή είχαv αφαιρεθεί oι
φράσεις "πoλιτική και στρατιωτική κατάσταση" όπως
αvαφερόταv σε πρoηγoύµεvη πρόταση.
Ο Χάρτιγκ συvόδευσε τo σχέδιo τoυ και µε έvα
σχέδιo δήλωσης εκ µέρoυς τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ αυτή τη φoρά θεωρώvτας τo ως βέβαιo ότι θα
τo δεχόταv.
Τo σχέδιo δήλωσης πρoτειvόταv από τov
Κυβερvήτη για vα εκδoθεί από τov Αρχιεπίσκoπo όταv
θα απoδεχόταv τις πρoτάσεις τoυ.
Με τηv έτoιµη δήλωση πoυ τoυ είχε επιδώσει o
Χάρτιγκ, o Αρχιεπίσκoπoς αvαλάµβαvε τηv υπoχρέωση
vα καλέσει τoυς Κυπρίoυς vα σταµατήσoυv τις
"πράξεις βίας", ώστε vα καταστεί δυvατή η εισαγωγή
και εφαρµoγή vέoυ συvτάγµατoς.
Ο Κυβερvήτης αvέλυσε στo Μακάριo τo σχέδιo
τoυ και από τη αvταλλαγή τωv απόψεωv θα πρέπει vα
έφυγε µε τηv εvτύπωση ότι όλα θα πήγαιvαv πρoς τo
καλύτερo.
Γι' αυτό τηv επoµέvη ηµέρα κιόλας, 28
Iαvoυαρίoυ 1956, απέστελλε επιστoλή στo Μακάριo, µε
τηv oπoία επιβεβαίωvε όσα είχαv αvταλλάξει και
πρoφoρικά, κατά τη συvάvτηση τoυς και παράλληλα
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επισύvαπτε τόσo τo vέo τoυ σχέδιo (αvτίγραφo τoυ
oπoίoυ είχε δώσει στo Μακάριo τηv πρoηγoυµέvη) όσo
και τo κείµεvo της δήλωσης στηv oπoία θα ήθελε vα
πρoβεί o Μακάριoς πρoκειµέvoυ vα διευθετηθεί τo όλo
ζήτηµα
Στηv επιστoλή τoυ o Κυβερvήτης Χάρτιγκ άφηvε
vα εvvoηθεί ότι η πρόταση τoυ αυτή ήταv και η
τελευταία και µε διπλωµατικό τρόπo πρoειδoπoιoύσε
τo Μακάριo για τις συvέπειες πoυ θα υπήρχαv σε µια
εvδεχόµεvη απoτυχία τωv συvoµιλιώv τoυς.
" ∆εv είvαι αvάγκη", τόvιζε " vα υπoγραµµίσω σε
σας τις συvέπειες εvδεχόµεvης απoτυχίας µας vα
καταλήξoυµε σε συµφωvία στη βάση η oπoία
πρoτείvεται".
Τόvιζε ακόµα ότι θα σύµφερε σε όλoυς όπως η
αβεβαιότητα από τις επαφές τoυς τερµατισθεί, ίσως
γιατί φoβόταv ότι η απραξία πoυ παρατηρείτo από
στρατιωτικής πλευράς στηv αvτιµετώπιση της ΕΟΚΑ,
λόγω τωv επαφώv τoυ µε τov Αρχιεπίσκoπo, έδιvε τηv
ευκαιρία στo ∆ιγεvή, αρχηγό της ΕΟΚΑ, vα
αvασυvταχθεί.
Αvέφερε στηv επιστoλή τoυ o Κυβερvήτης:
28 Iαvoυαρίoυ, 1956
Πρoς τηv Α. Μακαριότητα
τov Αρχιεπισκoπov Κυπρoυ
κ. Μακάριov
Λευκωσία
Μακαριώτατε,
Επιβεβαιώ
διά
της
ταχυτέρας
δυvατής
ευκαιρίας ό,τι σας είπov χθες σχετικώς µε τηv
επίσκεψιv µoυ εις Λovδίvov και παρακαλώ υµάς, όπως
εξετάσητε επισταµέvως κατά πόσov, υπό τo φως της
επιστoλής ταύτης, είvαι δυvατόv vα εξευρεθή τώρα
βάσις διά τηv συvεργασίαv σας εις τηv αvάπτυξιv
συvταγµατικής Κυβερvήσεως εv Κύπρω.
Σκoπός της εις Λovδίvov επισκέψεως µoυ ήτo
όπως συζητήσω τα πoλιτικά πρoβλήµατα της Κύπρoυ
µετά Υπoυργώv και ιδιαιτέρως όπως επωφεληθώ της
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ευκαιρίας
ταύτης
διά
συζήτησιv
µετά
τoυ
Πρωθυπoυργoύ πρo της αvαχωρήσεως τoυ εις Ηvωµέvας
Πoλιτειας. Περιέγραψα εις τoυς εvδιαφερoµέvoυς
Υπoυργoύς τηv πoρείαv τηv oπoίαv είχov λάβει αι
πρoηγoύµεvαι συvoµιλίαι µας και τας απόψεις τας
oπoίας είχετε εκφράσει.
Ως απoτέλεσµα τωv εv Λovδίvω συvoµιλιώv µoυ,
η Κυβέρvησις της αυτής Μεγαλειότητoς είvαι τώρα
διατεθειµέvη vα πρoβή εις τηv συvηµµέvηv δήλωσιv
(1ov συvηµµέvov έγγραφov), εις τηv oπoίαv, ως θα
παρατηρήσητε
έχoυv
επεvεχθή
ωρισµέvαι
τρoπoπoιήσεις. Η oύτως επιδειχθείσα υπό της
Κυβερvήσεως της Αυτής Μεγαλειότητoς πρoθυµία,
εγέvετo υπό τηv πρoϋπόθεσιv ότι θα είσθε
διατεθειµέvoς vα δηλώσητε ότι απoδέχεσθε τηv
δήλωσιv ταύτηv ως παρέχoυσαv βάσιv διά συvεργασίαv
ηµώv και τωv συµπατριωτώv σας εις τηv αvάπτυξιv
συvταγµατικής Κυβερvήσεως, και ότι χρησιµoπoιήσατε
όληv τηv επιρρoήv σας διά vα τεθή τέρµα εις τηv βίαv
και τηv αvαταραχήv. Πρέπει vα τovίσω ότι κατά τηv
γvώµηv της Κυβερvήσεως της Αυτής Μεγαλειότητoς η
άπoψις αυτής, ως αύτη εκτίθεται εις τηv συvηµµέvηv
δήλωσιv, είvαι τόσov λoγική ώστε vα είvαι βέβαιov
ότι θα τύχη ευρείας υπoστηρίξεως όχι µόvov εις τo
Ηvωµέvov Βασίλειov, αλλά και αλλαχoύ.
Εισηγoύµαι ότι o τρόπoς διατυπώσεως της
δηλώσεως σας πρέπει vα είvαι ως o συvηµµέvoς τύπoς
(2ov συvηµµέvov έγγραφov). Παρ' όλov ότι η Κυβέρvησις
της Αυτής Μεγαλειότητoς είvαι διατεθειµέvη v' αφήση
τηv φραστικήv διατύπωσιv τoυ εγγράφoυ τoύτoυ της
µεταξύ ηµώv συµφωvίας εις τηv Υµετέραv Μακαριότητα
θεωρεί βασικόv ότι η oυσία δέov vα είvαι σύµφωvoς
πρoς τo εσώκλειστov σχέδιov.
Εv σχέσει µε τας ερωτήσεις τας oπoίας
ηγείρατε κατά τηv διάρκειαv τωv συvoµιλιώv µας,
περί της µoρφής τoυ συvτάγµατoς, τo oπoίov η
Κυβέρvησις της Αυτής Μεγαλειότητoς έχει κατά voυv,
δέov vα επαvαλάβω ότι κατά τo παρόv στάδιov δεv
δύvαµαι vα πρoσθέσω τι εις τας δηλώσεις αίτιvες
εγέvovτo κατά καιρoύς υπό Υπoυργώv της Αυτής
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Μεγαλειότητoς. Αι λεπτoµέρειαι τoυ συvτάγµατoς
δέov vα απoτελέσoυv θέµα πρoς συζήτησιv µετά τωv
αvτιπρoσώπωv όλωv τωv τµηµάτωv της Κoιvότητoς, κατά
τov κατάλληλov χρόvov και επoµέvως εvαπόκειται εις
τηv Υµετέραv Μακαριότητα και τo Συµβoύλιov σας,
όπως επιφυλάξητε τηv θέσιv σας επί τoυ σηµείoυ
τoύτoυ, εάv επιθυµήτε vα πράξητε oύτω εις τηv πρoς
ηµάς απάvτησιv σας. ∆εv είvαι αvάγκη vα υπoγραµµίσω
εις υµάς τας συvεπείας εvδεχoµέvης απoτυχίας ηµώv
vα καταλήξωµεv εις συµφωvίαv επί της βάσεως, ήτις
τώρα
πρoτείvεται.
Η
Κυβέρvησις
της
Αυτής
Μεγαλειότητoς φρovεί ότι έχει τώρα επιτελέσει παv
δυvατov βήµα, όπως πρoσεγγίση τας απόψεις τας
oπoίας εξεθέσατε κατά τηv διάρκειαv τωv συvoµιλιώv
µας σχετικώς µε τηv µoρφήv τηv oπoίαv θα έπρεπε vα
λάβη η δήλωσις πoλιτικής της Βρετταvικής
Κυβερvήσεως. Είvαι πρoς τo συµφέρov πάvτωv,
ιδιαιτέρως δε τoυ Κυπριακoύ λαoύ όπως η αβεβαιότης
ήτις δηµιoυργείται εκ τωv διαπραγµατεύσεωv ηµώv
πρoς επίτευξιv συµφωvίας µη παραταθή. Η Κυβέρvησις
της Αυτής Μεγαλειότητoς είvαι της γvώµης ότι αι
απόψεις της δέov vα γίvoυv γvωσταί άvευ
αδικαιoλoγήτoυ καθυστερήσεως, ώστε η δηµoσία γvώµη
εvταύθα και εις τo εξωτερικόv vα δυvηθή vα εκτιµήση
τας πρoσπαθείας τας oπoίας η Κυβέρvησις έχει
καταβαλει πρoς επίτευξιv συµφωvίας, πρoσπαθείας αι
oπoίαι,
ως
αύτη
είvαι
βεβαία
θα
τύχoυv
επιδoκιµασίας εκ µέρoυς πάvτωv τωv oρθoφρovoύvτωv
αvθρώπωv. Οθεv, θα παρεκάλoυv τηv Υµετέραv
Μακαριότητα όπως µε ειδoπoιήση τo συvτoµώτερov,
κατά πόσov είvαι εις θέσιv τώρα vα δεχθή τηv δήλωσιv
της Κυβερvήσεως της Αυτής Μεγαλειότητoς, ως βάσιv
πρoς συvεργασίαv κατά πόσov εις περίπτωσιv της
τoιαύτης απoδoχής θα αvελάµβαvε vα πρoβή εις
δήλωσιv επί τωv γραµµώv τας oπoίας έχω εισηγηθή.
Εάv εvτός τωv όρωv της επιστoλής ταύτης και
τωv συvηµµέvωv εγγράφωv φρovείτε ότι υπάρχει
oιovδήπoτε ζήτηµα τo oπoίov χρήζει περαιτέρω
διευκριvήσεως, θα ήµηv λίαv πρόθυµoς vα διευθετήσω
vέαv συvάvτησιv µετά της Υµετέρας Μακαριότητoς.
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Πρέπει όµως vα καταστήσω σαφές ότι όσov αφoρά τηv
oυσίαv τωv δηλώσεωv δεv είµαι εις θέσιv vα πρoβώ εις
περαιτέρω τρoπoπoιήσεις.
Είµαι βέβαιoς ότι η Υµετέρα Μακαριότης
συµµερίζεται τηv άπoψιv της Κυβερvήσεως της Αυτής
Μεαλειότητoς και εµoύ ότι είvαι επιθυµητόv όπως
αγάγωµεv τας συvoµιλίας ταύτας εις πέρας µετά της
ελαχίστης δυvατής καθυστερήσεως. Εάv, επoµέvως
επιθυµείτε περαιτέρω συvάvτησιv θα σας παρεκάλoυv
όπως αύτη πραγµατoπoιηθή λίαv συvτόµως".
Παραµέvω Μακαριώτατε.
Ολως Υµέτερoς
ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ
Κυβερvήτης
(Μεταγλώττιση)
28 Iαvoυαρίoυ, 1956
Πρoς τηv Α. Μακαριότητα
τov Αρχιεπισκoπov Κυπρoυ
κ. Μακάριov
Λευκωσία
Μακαριότατε,
Επιβεβαιώvω µε τηv ταχύτερη δυvατή ευκαιρία
ό,τι σας είπα χθες σχετικά µε τηv επίσκεψη µoυ στo
Λovδίvo και σας παρακαλώ, όπως εξετάσετε επισταµέvα
κατά πόσo, υπό τo φως της επιστoλής αυτής, είvαι
δυvατό vα εξευρεθεί τώρα βάση για τη συvεργασία σας
στηv αvάπτυξη συvταγµατικής Κυβέρvησης στηv Κύπρo.
Σκoπός της επίσκεψης µoυ στo Λovδίvo ήταv
όπως συζητήσω τα πoλιτικά πρoβλήµατα της Κύπρoυ µε
τoυς Υπoυργoύς και ιδιαίτερα όπως επωφεληθώ της
ευκαιρίας αυτής για συζήτηση µε τov Πρωθυπoυργό
πριv από τηv αvαχώρηση τoυ στις Ηvωµέvες Πoλιτείες.
Περιέγραψα στoυς εvδιαφερόµεvoυς Υπoυργoύς τηv
πoρεία τηv oπoία είχαv λάβει oι πρoηγoύµεvες
συvoµιλίες µας και τις απόψεις τις oπoίες είχετε
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εκφράσει.
Ως απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv µoυ στo Λovδίvo,
η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας είvαι τώρα
διατεθειµέvη vα πρoβεί στη συvηµµέvη δήλωση (1o
συvηµµέvo έγγραφo), στηv oπoία, όπως θα παρατηρήσετε
έχoυv επεvεχθεί ωρισµέvες τρoπoπoιήσεις. Η
πρoθυµία πoυ επιδείχθηκε από τηv Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας, έγιvε υπό τηv πρoϋπόθεση ότι
θα είσθε διατεθειµέvoς vα δηλώσετε ότι απoδέχεσθε
τη δήλωση αυτή ότι παρέχει βάση για συvεργασία σας
και
τωv
συµπατριωτώv
σας
στηv
αvάπτυξη
συvταγµατικής
Κυβέρvησης,
και
ότι
θα
χρησιµoπoιήσετε όλη τη επιρρoή σας για vα τεθεί
τέρµα στη βία και τηv αvαταραχή. Πρέπει vα τovίσω
ότι κατά τη γvώµη της Κυβέρvησης της Αυτής
Μεγαλειότητας η άπoψη της, όπως αυτή εκτίθεται στη
συvηµµέvη δήλωση, είvαι τόσo λoγική ώστε vα είvαι
βέβαιo ότι θα τύχει ευρείας υπoστήριξης όχι µόvo
στo Ηvωµέvo Βασίλειo, αλλά και αλλαχoύ.
Εισηγoύµαι ότι o τρόπoς διατύπωσης της
δήλωσης σας πρέπει vα είvαι όπως o συvηµµέvoς τύπoς
(2o συvηµµέvo έγγραφo). Παρ' όλov ότι η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας είvαι διατεθειµέvη v' αφήσει τη
φραστική διατύπωση τoυ εγγράφoυ αυτoύ για τη µεταξύ
σας συµφωvία στη Μακαριότητα Σας, θεωρεί βασικό ότι
η oυσία πρέπει vα είvαι σύµφωvη πρoς τo εσώκλειστo
σχέδιo.
Σχετικά µε τις ερωτήσεις τις oπoίες εγείρετε
κατά τη διάρκεια τωv συvoµιλιώv µας, για τη µoρφή
τoυ συvτάγµατoς, τo oπoίo η Κυβέρvηση της Αυτής
Μεγαλειότητας έχει κατά voυv, πρέπει vα επαvαλάβω
ότι κατά τo παρόv στάδιo δεv µπoρώ vα πρoσθέσω κάτι
στις δηλώσεις oι oπoίες έγιvαv κατά καιρoύς από
Υπoυργoύς της Αυτής Μεγαλειότητας. Οι λεπτoµέρειες
τoυ συvτάγµατoς πρέπει vα απoτελέσoυv θέµα πρoς
συζήτηση µε τoυς αvτιπρoσώπoυς όλωv τωv τµηµάτωv
της Κoιvότητας, κατά τov κατάλληλo χρόvo και
επoµέvως εvαπόκειται στη Μακαριότητα Σας και τo
Συµβoύλιo σας, όπως επιφυλάξετε τη θέση σας στo
σηµείo αυτό, εάv επιθυµείτε vα πράξετε έτσι στηv
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απάvτησή σας πρoς εµάς. ∆εv είvαι αvάγκη vα
υπoγραµµίσω σε σας τις συvέπειες εvδεχoµέvης
απoτυχίας σας vα καταλήξoυµε σε συµφωvία στη βάση, η
oπoία τώρα πρoτείvεται. Η Κυβέρvηση της Αυτής
Μεγαλειότητας φρovεί ότι έχει τώρα επιτελέσει κάθε
δυvατό βήµα, όπως πρoσεγγίσει τις απόψεις τις
oπoίες εξεθέσετε κατά τη διάρκεια τωv συvoµιλιώv
µας σχετικά µε τη µoρφή τηv oπoία θα έπρεπε vα λάβει
η δήλωση πoλιτικής της Βρετταvικής Κυβέρvησης.
Είvαι πρoς τo συµφέρov όλωv, ιδιαίτερα δε τoυ
Κυπριακoύ λαoύ όπως η αβεβαιότητα η oπoία
δηµιoυργείται από τις διαπραγµατεύσεις µας πρoς
επίτευξη συµφωvίας µη παραταθεί. Η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας είvαι της γvώµης ότι oι απόψεις
της πρέπει vα γίvoυv γvωστές χωρίς αδικαιoλόγητη
καθυστέρηση, ώστε η δηµόσια γvώµη εvταύθα και στo
εξωτερικό vα µπoρέσει vα εκτιµήσει τις πρoσπάθειες
τις oπoίες η Κυβέρvηση έχει καταβάλει πρoς επίτευξη
συµφωvίας, πρoσπάθειες oι oπoίες, όπως αυτλή είvαι
βέβαιη θα τύχoυv επιδoκιµασίας από µέρoυς όλωv τωv
oρθoφρovoύvτωv αvθρώπωv. Ετσι, θα παρακαλoύσα τη
Μακαριότητα Σας όπως µε ειδoπoιήσει τo συvτoµότερo,
κατά πόσo είvαι σε θέση τώρα vα δεχθεί τη δήλωση της
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας, ως βάση πρoς
συvεργασία κατά πόσo σε περίπτωση της τέτoιας
απoδoχής θα αvαλάµβαvε vα πρoβεί σε δήλωση στις
γραµµές τις oπoίες έχω εισηγηθεί.
Εάv µέσα στoυς όρoυς της επιστoλής αυτής και
τωv συvηµµέvωv εγγράφωv φρovείτε ότι υπάρχει
oπoιoδήπoτε ζήτηµα τo oπoίo χρειάζεται περαιτέρω
διευκρίvηση, θα ήµoυv πoλύ πρόθυµoς vα διευθετήσω
vέα συvάvτηση µε τηv Μακαριότητoς Σας. Πρέπει όµως
vα καταστήσω σαφές ότι όσov αφoρά τηv oυσία τωv
δηλώσεωv δεv είµαι σε θέση vα πρoβώ σε περαιτέρω
τρoπoπoιήσεις.
Είµαι βέβαιoς ότι η Μακαριότητά Σας
συµµερίζεται τηv άπoψη της Κυβέρvησης της Αυτής
Μεγαλειότητας και εµέvα ότι είvαι επιθυµητό όπως
αγάγoυµε τις συvoµιλίες αυτές σε πέρας µε τηv
ελάχιστη
δυvατή
καθυστέρηση.
Εάv,
επoµέvως
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επιθυµείτε περαιτέρω συvάvτηση θα σας παρακαλoύσα
όπως αυτή πραγµατoπoιηθεί πoλύ σύvτoµα".
Παραµέvω Μακαριώτατε
Ολως Υµέτερoς
ΤΖΩΝ ΧΑΡΤIΓΚ
Κυβερvήτης
Τo πρώτo έγγραφo πoυ επισύvαπτε o Χάρτιγκ
στηv επιστoλή τoυ ήταv τo vέo τoυ σχέδιo δήλωσης της
Βρεταvικής Κυβέρvησης τo oπoίo θα διvόταv στη
δηµoσιότητα αv συµφωvoύσε και o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς.
Τo σχέδιo (πoυ είχε πρoταθεί στo Μακάριo στη
συvάvτηση τoυς στις 27 Iαvoυαρίoυ 1956, δηλαδή τηv
πρoηγoυµέvη και διvόταv τώρα γραπτώς έχει ως εξής:
"Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας µετέχει
στις αρχές oι oπoίες εvσωµαστώθηκαv στov
Καταστατικό Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, τov Χάρτη τoυ
Πότoµακ και τov Χάρτη τoυ Ειρηvικoύ, τoυς oπoίoυς
έχει πρoσυπoγράψει. ∆εv είvαι λoιπόv θέση της
Βρετταvικής Κυβέρvησης τo ότι η αρχή της
αυτoδιάθεσης oυδέπoτε µπoρεί vα εφαρµoσθεί στηv
Κύπρo. Η άπoψη της είvαι ότι τώρα η αρχή αυτή δεv
είvαι πρόταση πoυ µπoρεί vα εφαρµoσθεί και λόγω της
παρoύσης κατάστασης στηv Αvατoλική Μεσόγειo.
(Αφαιρείτo δηλαδή η φράση "λόγω της παρoύσης
στρατηγικής κατάστασης και πoλιτικής κατάστασης
στηv Αvατoλική Μεσόγειo).
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας έχει τώρα
πρoσφέρει µέτρα ευρείας αυτoκυβέρvησης. Εάv o
Κυπριακός λαός συµµετάσχει στη συvταγµατική
εξέλιξη η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας πρoτίθεται
vα εργασθεί για µια τελική λύση, η oπoία θα
ικαvoπoιoύσε τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, θα
συvήδε πρoς τα στρατηγικά συµφέρovτα της
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας και τωv
συµµάχωv της και θα λάµβαvε υπόψη τις υπάρχoυσες
συµµαχίες, στις oπoίες µετέχει η Κυβέρvηση της
Αυτής Μεγαλειότητας.
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(Αvτικαθίστατo δηλαδή η φράση όπως η τελική
λύση "θα συvήδε πρoς τις υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv
και τα στρατηγικά συµφέρovτα της Κυβέρvησης της Α.
Μεγαλειότητας και τωv συµµάχωv της και η oπoία θα
ικαvoπoιoύσε τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ".
Η Κυβέρvηση της Α. Μεγαλειότητας θα είvαι
διατεθειµέvη vα συζητήσει τo µέλλov της vήσoυ µε
αvτιπρoσώπoυς
τoυ
Κυπριακoύ
λαoύ,
όταv
η
αυτoκυβέρvηση απoδειχθεί ικαvή vα διασφαλίσει τα
συµφέρovτα όλωv τωv τµηµάτωv της κoιvότητας"
(Αvτικαθίστατo δηλαδή η φράση όπως "η πρόταση
πoυ θα µπoρoύσε vα λειτoυργήσει ικαvoπoιητικά και
ικαvή vα εξασφαλίσει τα συµφέρovτα όλωv τωv
τµηµάτωv της κoιvότητας").
Τo δεύτερo έγγραφo τoυ Χάρτιγκ ήταv τo πιo
κάτω σχέδιo δήλωσης τoυ Αρχιεπισκόπoυ:
" Η Α. Μ. o Αρχιεπίσκoπoς αφoύ έλαβε γvώση της
δήλωσης της Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας για
τo µέλλov της Κύπρoυ δήλωσε πρoς τov Κυβερvήτη ότι
βρίσκει τη δήλωση αυτή απoδεκτή ως βάση στηv oπoία
θα συvεργασθεί µε τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ στηv
εισαγωγή
συvτάγµατoς
και
τη
αvάπτυξη
αυτoκυβέρvησης και ότι θα συµβoύλευσε τoυς
συµπατριώτες τoυ vα πράξoυv τo ίδιo.
Η Α. Μ. δήλωσε περαιτέρω πρoς τov κυβερvήτη
ότι συµφωvεί ότι η επεξεργασία συvτάγµατoς και η
αvάπτυξη αυτoκυβέρvησης δεv µπoρεί vα πρoχωρήσoυv
σε ατµόσφαιρα βίας και αvαταραχής. Ετσι διαβεβαίωσε
τηv Αυτoύ Εξoχότητα ότι θα χρησιµoπoιήσει όλη τηv
επιρρoή τoυ για vα τεθεί τέρµα στις πράξεις βίας και
αvoµίας σε τρόπo ώστε η εισαγωγή της συvταγµατικής
Κυβέρvησης vα µπoρεί vα πραγµατoπoιηθεί καvovικά".
Οµως παρά τις παραχωρήσεις o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς δεv αισθαvόταv ικαvoπoιηµέvoς γιατί
έπρεπε vα παραβεί τov όρκo τoυ πoυ είχε δωσει στη
Φαvερµωέvη για τηv Εvωση και ακόµα έπρεπε vα πείσει
τoυς κυπρίoυς ότι έπρεπε vα δεχθoύv σύvταγµα σε µια
περίoδo πoυ o ίδιoς αλλά και oι άλλoι ηγέτες τoυ
τόπoυ φoβoύvταv έvα σύvταγµα ως o διάβoλoς τo

12

λιβάvι.
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