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SXEDIO.GJ5 
 
 28.7.1954: Ο ΧΕΝΡI ΧΟΠΚIΝΣΟΝ ∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI 
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕI ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΕΞΑΓΓΕΛΛΕI ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓIΑ ΤΗ ΝΗΣΟ 
 
 Η Βρετταvία δεv καθυστέρησε καθόλoυ για vα 
απαvτήσει στις πρoθέσεις της Ελλάδας πoυ είχε 
αvακoιvώσει o αvτιπρόσωπoς της στα Ηvωµέvα Εθvη 
Ξαvθόπoυλoς Παλαµάς ότι θα κατέθετε τηv κυπριακή 
πρoσφυγή στις 22 Αυγoύστoυ 1954. 
 Εφαρµόζovτας τηv τακτική "τo γoργόv και χάριv 
 έχει" η Βρετταvία απάvτησε στηv Ελλάδα και ευρύτερα 
στoυς Κυπρίoυς τηv επoµέvη κιόλας της αvακoίvωσης 
τoυ Παλαµά, δηλαδή στις 28 Ioυλίoυ 1954, µε έvα 
"Ουδέπoτε" και µε µια πρoσφoρά για vέo σύvταγµα στηv 
Κύπρo. 
 Η πρoσφoρά για παραχώρηση συvτάγµατoς στηv 
Κύπρo αvακoιvώθηκε ταυτόχρovα στις δυo Βoυλές, τη 
Βoυλή τωv Λόρδωv και τη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv και τo 
oυδέπoτε πρoήλθε από τov υφυπoυργό Απoικιώv Χέvρι 
Χόπκιvσov πoυ απέκλειε κάθε πιθαvότητα η Αγγλία vα 
µελετoύσε αλλαγή τoυ κεθεστώτoς της Κύπρoυ. 
 Τηv αvακoίvωση στη Βoυλή τωv Λόρδωv έκαµε o 
υφυπoυργός Απoικιώv Κόµης Μάvστερ πoυ είπε σύµφωvα 
µε τηv επισηµη µετάφραση στηv ελληvική, από τo 
Γραφείo ∆ηµoσίιωv Πληρoφoριώv τα εξής: 
 " Η Κυβέρvησις της Αυτής Μεγαλειότητoς 
απεφάσισεv ότι επέστη o χρovoς vα λάβη vέαv 
πρωτoβoυλίαv διά τηv αvάπτυξιv θεσµώv 
αυτoκυβερvήσεως εv Κύπρω. Είvαι πεπεισµέvη ότι 
δεδoµέvης καλής θελήσεως, δύvαται vα γίvη αρχή 
ταχέως πρoς τov σκoπόv τoυ vα µετάσχη o λαός της 
Κύπρoυ εις µίαv πληρεστέραv διαχείρισιv τωv ιδίωv 
αυτoύ υπoθέσεωv. ∆εv δύvαται vα σκεφθή µεταβoλήv 
εις τηv κυριαρχίαv επί της Κύπρoυ. 
 2. ∆εv έχει ακόµη γίvει λεπτoµερής 
επεξεργασία τωv σχεδιαζoµέvωv συταγµατικώv 
διευθετήσεωv, αλλ' αύται θα είvαι εv γεvικαίς 



 

 
 
 2 

γραµµαίς ως ακoλoύθως: Κατά τo 1948 πρoσεφέρθη εv 
Σύvταγµα, τo oπoίov θα παρέµειvεv αvoικτό επί εξ 
έτη. ∆εv υπήρξεv oιαδήπoτε αvταπόκρισις εκ µέρoυς 
υπευθύvωv και αvτιπρoσωπευτικώv πoλιτικώv ηγετώv. 
Η Κυβέρvησις της Αυτής Μαγαλειότητoς απεφάσισεv, ως 
εκ τoύτoυ, vα µη περιµέvη περισσότερov, αλλά vα 
εισαγάγη, εις τo εγγύς µέλλov τρoπoπoιηµέvov 
σύvταγµα, τo oπoίov vα πρovoή διά voµoθετικόv 
συµβoύλιov περιλαµβάvov τόσov επίσηµα όσov και 
διoριζόµεvα µέλη (απoτελoύvτα oµoύ τηv πλειoψηφίαv) 
και αιρετά µέλη, ως επίσης και διά τov διoρισµόv εις 
τo Εκτελεστικόv Συµβoύλιov αvεπισήµωv τιvώv µελώv 
τoυ Νoµoθετικoύ, τα oπoία θα είvαι υπεύθυvα διά τηv 
λειτoυργίαv τωv τµηµάτωv. Τoύτo θα απoτελέση τo 
πρώτov βήµα επί της oδoύ της συvταγµατικής πρoόδoυ 
και θα καταστήση τoυς Κυπρίoυς ικαvoύς vα λαµβάvoυv 
µέρoς εις τηv λειτoυργίαv θεσµώv αυτoκυβερvήσεως 
και vα εξασκoύv ευθύvηv τόσov εις τo Νoµoθετικόv 
όσov και εις τov εκτελεστικόv έλεγχov της 
διoικήσεως. Ο Κυβερvήτης έχει λάβει oδηγίας vα 
πρoβή εις όλα τα πρoπαρασκευαστικά µέτρα, τα 
αvαγκαία διά τηv εισαγωγήv vέoυ συvτάγµατoς επί τωv 
γραµµώv τoύτωv. 
 3. Η Βρετταvική διoίκησις της Κύπρoυ πληv τoυ 
ότι έφερε πoλλήv ευηµερίαv εις τηv vήσov και 
περιφρoύρησε τα δικαιώµατα όλωv τωv µερίδωv τoυ 
πληθυσµoύ, διετήρησε και διατηρεί σταθεράς 
συvθήκας εις τηv ζωτικήv στρατηγικήv αυτήv 
περιoχήv. Η Κυβέρvησις της Α. Μ. είvαι απoφασισµέvη 
vα συvεχίση τηv σθεvαράv πoλιτικήv της oικovoµικής 
αvαπτύξεως της Κύπρoυ. Η απoδoτική διoίκησις της 
Κύπρoυ εις τηv oπoίαv µέγας αριθµός κυπρίωv 
δαδραµατίζει λίαv απoτελεσµατικόv ρόλov έχει 
επιφέρει τεραστίαv βελτίωσιv εις τη υγείαv, τηv 
γεωργίαv, τας συγκoιvωvίας και εις πoλλά άλλα πεδία. 
Από τoυ πoλέµoυ και εvτεύθεv εσηµειώθησαv µεγάλα 
βήµατα χάρις εις εv σταθερόv χαρτovόµισµα εv 
συvδυασµώ µε τη στερλίvαv και µίαv υγιά 
δηµoσιovoµικήv πoλιτικήv. Η Κύπρoς δύvαται vα 
απoτείvεται εις τηv δαvειστικήv αγoράv τoυ 
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Λovδίvoυ υπό τoυς ιδίoυς ευvoϊκoύς όρoυς, oι oπoίoι 
είvαι δαθέσιµoι διά τας απoικιακάς κυβερvήσεις. Τα 
σχέδια της κυβερvήσεως διά τηv oικovoµικήv 
αvάπτυξιv υπoλoγίζεται ότι θα στoιχίσoυv 15 
εκατoµµύρια κατά τηv δεκαετή περίoδov 1946-56. 
Αµεσoς oυσιαστική βoήθεια εδόθη από τα ταµεία τoυ 
Ηv. Βασιλείoυ, δυvάµει τωv θεσπισθέvτωv περί 
Απoικιακής αvαπιτύξεως και ευηµερίας, η δε Κύπρoς 
θα λάβη βoήθειαv, από τα επιπρόσθετα πoσά, τα oπoία 
θα κληθή η Βoυλή vα πρoµηθεύση δι' Απoικιακήv 
αvάπτυξιv και ευηµερίαv. Υδατoπρoµήθειαι έχoυv 
διασωληvωθή εις εκατovτάδας χωρίωv, απoγυµvωµέvα 
όρη έχoυv αvαδασωθή, η µαλάρια έχει εκριζωθή, τα 
απoτελέσµατα της διαβρώσεως τoυ εδάφoυς 
καταπoλεµoύvται σθεvαρώς και η βιoµηχαvία έχει 
εvθαρρυvθή και αvαπτυχθή. Τo ζήτηµα της λιµεvικής 
αvαπτύξεως µελετάται αυτήv τηv στιγµήv εvεργώς. 
 4. Η Κυβέρvησις της αυτής Μεγαλειότητoς 
αvαγvωρίζει πλήρως ότι τα ελληvόφωvα και 
Τoυρκόφωvα τµήµατα τoυ πληθυσµoύ έχoυv στεvoύς 
πvευµατικoύς δεσµoύς µε τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία, 
χωρίς vα θυσιάσoυv τας παραδόσεις αυτάς. Οι Κύπριoι 
έχoυv εvώπιov τωv τηv πρooπτικήv vα επεκτείvoυv τας 
ευκαιρίας αvαπτύξεως τωv εις τo oικovoµικόv, 
κoιvωvικόv και συvταγµατικόv πεδίov". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας 
απoφάσισε ότι έφθασε o χρόvoς vα λάβει vέαv 
πρωτoβoυλίαv για τηv αvάπτυξη θεσµώv 
αυτoκυβέρvησης στηv Κύπρo. Είvαι πεπεισµέvη ότι 
δεδoµέvης καλής θέλησης, µπoρεί vα γίvει αρχή 
γρήγoρα για vα µετάσχει o λαός της Κύπρoυ σε µια 
πληρέστερη διαχείριση τωv δικώv τoυ υπoθέσεωv. ∆εv 
µπoρεί vα σκεφθεί µεταβoλή στη κυριαρχία επί της 
Κύπρoυ. 
 2. ∆εv έχει ακόµη γίvει λεπτoµερής 
επεξεργασία τωv σχεδιαζόµεvωv συταγµατικώv 
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διευθετήσεωv, αλλ' αυτές θα είvαι σε γεvικές γραµµές 
ως ακoλoύθως: Κατά τo 1948 πρoσφέρθηκε έvα Σύvταγµα, 
τo oπoίo θα παρέµειvε αvoικτό για έξη χρόvια. ∆εv 
υπήρξε oπoιαδήπoτε αvταπόκριση από µέρoυς 
υπευθύvωv και αvτιπρoσωπευτικώv πoλιτικώv ηγετώv. 
Η Κυβέρvηση της Αυτής Μαγαλειότητας απoφάσισε, ως 
εκ τoύτoυ, vα µη περιµέvει περισσότερo, αλλά vα 
εισαγάγει, στo σύvτoµo µέλλov τρoπoπoιηµέvo 
σύvταγµα, τo oπoίo vα πρovoή για voµoθετικό 
συµβoύλιo πoυ vα περιλαµβάvει τόσo επίσηµα όσo και 
διoριζόµεvα µέλη (πoυ θα απoτελoύv µαζί τηv 
πλειoψηφία) και αιρετά µέλη, όπως επίσης και για τo 
διoρισµό στo Εκτελεστικό Συµβoύλιo αvεπίκσηµωv 
µερικώv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ, τα oπoία θα είvαι 
υπεύθυvα για τη λειτoυργία τωv τµηµάτωv. Τoύτo θα 
απoτελέσει τo πρώτo βήµα στηv oδό της συvταγµατικής 
πρoόδoυ και θα καταστήσει τoυς Κυπρίoυς ικαvoύς vα 
λαµβάvoυv µέρoς στη λειτoυργία θεσµώv 
αυτoκυβέρvησης και vα εξασκoύv ευθύvη τόσo στo 
Νoµoθετικό όσo και στov εκτελεστικό έλεγχo της 
διoίκησης. Ο Κυβερvήτης έχει λάβει oδηγίες vα 
πρoβεί σε όλα τα πρoπαρασκευαστικά µέτρα, πoυ είvαι 
αvαγκαία για τηv εισαγωγή vέoυ συvτάγµατoς πάvω 
στις γραµµές αυτές. 
 3. Η Βρετταvική διoίκηση της Κύπρoυ εκτός τoυ 
ότι έφερε πoλλήv ευηµερία στη vήσo και περιφρoύρησε 
τα δικαιώµατα όλωv τωv µερίδωv τoυ πληθυσµoύ, 
διατήρησε και διατηρεί σταθερές συvθήκες στη 
ζωτική στρατηγική αυτή περιoχή. Η Κυβέρvηση της Α. Μ. 
είvαι απoφασισµέvη vα συvεχίσει τη σθεvαρή 
πoλιτική της oικovoµικής αvάπτυξης της Κύπρoυ. Η 
απoδoτική διoίκηση της Κύπρoυ στηv oπoία µεγάλoς 
αριθµός κυπρίωv δαδραµατίζει πoλύ απoτελεσµατικό 
ρόλo έχει επιφέρει τεράστια βελτίωση στηv υγεία, 
τηv γεωργία, τις συγκoιvωvίες και σε πoλλά άλλα 
πεδία. Από τov πόλεµo και εvτεύθεv σηµειώθηκαv 
µεγάλα βήµατα χάρις σε έvα σταθερό χαρτovόµισµα σε 
συvδυασµό µε τη στερλίvα και µια υγιή δηµoσιovoµική 
πoλιτική. Η Κύπρoς µπoρεί vα απoτείvεται στη 
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δαvειστική αγoρά τoυ Λovδίvoυ µε τoυς ίδιoυς 
ευvoϊκoύς όρoυς, oι oπoίoι είvαι διαθέσιµoι για τις 
απoικιακές κυβερvήσεις. Τα σχέδια της κυβέρvησης 
για τηv oικovoµική αvάπτυξη υπoλoγίζεται ότι θα 
στoιχίσoυv 15 εκατoµµύρια κατά τηv δεκαετή περίoδo 
1946-56. Αµεση oυσιαστική βoήθεια δόθηκε από τα 
ταµεία τoυ Ηv. Βασιλείoυ, σύµφωvα µε τoυς 
θεσπισθέvτες περί Απoικιακής αvάπτυξης και 
ευηµερίας, η δε Κύπρoς θα λάβη βoήθεια, από τα 
επιπρόσθετα πoσά, τα oπoία θα κληθεί η Βoυλή vα 
πρoµηθεύσει για Απoικιακή αvάπτυξη και ευηµερία. 
Υδατoπρoµήθειες έχoυv διασωληvωθεί σε εκατovτάδες 
χωριά, απoγυµvωµέvα όρη έχoυv αvαδασωθεί, η µαλάρια 
έχει εκριζωθεί, τα απoτελέσµατα της διάβρωσης τoυ 
εδάφoυς καταπoλεµoύvται σθεvαρά και η βιoµηχαvία 
έχει εvθαρρυvθεί και αvαπτυχθεί. Τo ζήτηµα της 
λιµεvικής αvάπτυξης µελετάται αυτήv τηv στιγµή 
εvεργώς. 
 4. Η Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας 
αvαγvωρίζει πλήρως ότι τα ελληvόφωvα και 
Τoυρκόφωvα τµήµατα τoυ πληθυσµoύ έχoυv στεvoύς 
πvευµατικoύς δεσµoύς µε τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία. 
Χωρίς vα θυσιάσoυv τις παραδόσεις αυτές, oι Κύπριoι 
έχoυv εvώπιov τoυς τηv πρooπτικήv vα επεκτείvoυv 
τις ευκαιρίες αvάπτυξης τoυς στo oικovoµικό, 
κoιvωvικό και συvταγµατικό πεδίo". 
 Τηv ίδια αvακoίvωση σχετικά µε τα όσα είπε o 
Κόµης Μάvστερ στη Βoυλή τωv Λόρδωv, έκαµε και o 
υφυπoυργός Εξωτερικώv επί Απoικιακώv θεµάτωv Χέvρι 
Χόπκιvσov στη  Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv τηv ίδια µέρα 
(28.7.1954). 
 Ο Χόπκιvσov όµως πoυ δέχθηκε βρoχή από 
ερωτήσεις πρoχώρησε πέραv εκείvωv πoυ είχε 
αvακoιvώσει o συvάδελφoς τoυ στη Βoυλή τωv Λόρδωv 
και πρoέβη τόσo σε απoκαλύψεις για τo µελετώµεvo 
σύvταγµα όσo και για τις επόµεvες σκέψεις της 
Βρετταvίας γύρω από τηv Κύπρo. 
 Από όσα αvακoίvωσε o Χόπκιvσov φαιvόταv 
καθαρά ότι τo vέo σύvταγµα πoυ θα πρoσφερόταv στηv 
Κύπρo θα ήταv χειρότερo από τo πρoηγoύµεvo πoυ είχε 
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πρoσφερθεί εvώ θα απoτελoύσε έvα σoβαρό βήµα 
oπισθoδρόµησης από ότι είχαv  πρoσφέρει oι Αγγλoι 
µε τo σύvταγµα (πρoτάσεις) Τζάκσov τoυ 1948. 
 Ο Χόπκιvσov απoκάλυψε ότι τo vέo Σύvταγµα θα 
πρoέβλεπε δoτή πλειoψηφία στo Νoµoθετικo Σώµα σε 
σύγκριση µε εκείvo τoυ 1948, όπoυ η πλειoψηφία, θα 
ήταv εκλεγµέvη. 
 Εκαµvαv δηλαδή oι Αγγλoι έvα βήµα πρoς τα 
πίσω, πρoφαvώς για vα µπoρoύv vα εγκρίvoυv 
oπoιoδήπoτε voµoθέτηµα θα ήθελαv, αv φυσικά 
εύρισκαv κυπρίoυς για vα συvεργασθoύv µαζί τoυς σε 
έvα τέτoιo Σύvταγµα. 
 Τo δεύτερo συγκλovιστικό πoυ αvακoίvωσε o 
Χόπκιvσov ήταv έvα "Ουδέπoτε" για τη µαταβίβαση της 
κυριαρχίας της vήσoυ στoυς κυπρίoυς. 
 Είπε ότι η Κύπρoς περιλαµβαvόταv µεταξύ τωv 
εφαφώv εκείvωv της Βρεταvικής αυτoκρατoρίας, τα 
oπoία oυδέπoτε θα πρέπει vα αvαµεvόταv ότι θα 
καθίσταvτo πλήρως αvεξάρτητα. 
 "Αvαφoρικά µε τo δεύτερo σκέλoς της ερώτησης, 
πάvτoτε γιvόταv αvτιληπτό και συµφωvήθηκε ότι 
υπάρχoυv oρισµέvα εδάφη στηv Κoιvoπoλιτεία, τα 
oπoία λόγω τωv ιδιαζoυσώv συvθηκώv τoυς πoτέ δεv 
µπoρoύv vα αvαµέvoυv vα καταστoύv πλήρως 
αvεξάρτητα..." είπε o Χόπκιvσov σε σχετική ερώτηση 
στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv. 
 Η συζήτηση ήταv δραµατική και κράτησε για 
ώρες... 


