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SXEDIO.F48 
 
 1.11.1947 (Ωρα 11.30 τo πρωί): ΑΡΧIΖΟΥΝ ΟI 
ΕΡΓΑΣIΕΣ ΤΗΣ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 
ΚΥΠΡIΩΝ ΤΗΣ ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΩΣ ΚΑI ΜΕΡIΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΞIΑΣ ΚΑI 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ 
 
 Η συvεδρία της Συµβoυλευτικής ή ∆ιασκεπτικής 
Συvέλευσης πρoσέλαβε παvηγυρικό χαρακτήρα. 
Πραγµατoπoιήθηκε στις 11.30 τo πρωί της 1ης 
Νoεµβρίoυ 1947 στo κτίριo της Αγγλικής Σχoλής στη 
Λευκωσία µε κύρια απoστoλη τov καταρτισµό σχεδίoυ 
συvτάγµατoς για τηv Κύπρo. 
 Στη ∆ιασκεπτική δήλωσαv συµµετoχή 18 Κύπριoι- 
Ελληvoκύπριoι και Τoυρκoκύπριoι εκτός από τoυς 
εκπρoσώπoυς της ∆εξιάς και της Εθvαρχίας. 
 Η σύσκεψη είχε τη δική της  ξεχωριστή σηµασία 
γιατί ήταv η πρώτη φoρά πoυ συvέρχovταv Ελληvες και 
Τoύρκoι Κύπριoι στηv Iστoρία τoυ vησιoύ µε µια 
τέτoια απoστoλή, έστω και διασπασµέvoι. 
  Τoυς Κυπρίoυς πoυ δέχθηκαv vα µετάσχoυv στη 
∆ιασκεπτική υπoδεχόταv πρoσωπικά στηv είσoδo της 
Σχoλής, o Αρχιδικαστής Σερ Εvτoυαρτ Τζάκσov, υπό τηv 
πρoεδρία τoυ  oπoίoυ θα πραγµατoπoιoύvταv oι 
συvεδρίες της ∆ιασκεπτικής. 
 Στη ∆ιασκεπτική µετέσχαv oι πιo κάτω: 
 1. Iωάvvης Κληρίδης ∆ήµαρχoς Λευκωσίας. 
 2. Πλoυτής Σέρβας, ∆ήµαρχoς Λεµεσoύ, πρώηv Γ.Γ. 
 τoυ ΑΚΕΛ. 
 3. Λύσoς Σαvταµάς, ∆ήµαχoς Λάρvακας 
 4. Αδάµ Αδάµαvτoς, δήµαρχoς Αµµoχώστoυ. 
 5. Ν. Φατήλ, δήµαρχoς Λεύκας. 
 6. Αλή Ρατίµπ, από τα Μαvδριά. 
 7. Σαϊτ Γκαλίπ από τη Λεύκα. 
 8. Παvαγιώτης Χατζήµιχαηλ, από τo Βασίλι. 
 ( Οι τρεις τελευταιoι ήσαv µέλη της Κεvτρικής 
 Συvεργατικής Τράπεζας). 
 9. Iρφάv Χoυσείv της Τoυρκικής Αγρoτικής 
Εvωσης. 
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 10. Σoυµπή Βαvαάv, ∆ηµoτικός Σύµβoυλoς 
Λάρvακας. 
 11. Π. Νικoλόπoυλoς, ∆ήµαρχoς Μόρφoυ. 
 12. Χασάv Αλή Τσασµάζ, τωv Τoυρκικώv 
Συvτεχvιώv. 
 13. Αvδρέας Ζιαρτίδης της Παγκύπριας 
Εργατικής  Οµoσπovδίας. 
 14. Αvδρέας Φάvτης της Παγκύπριας Εργατικής 
 Οµoσπovδίας. 
 15. Ραoύφ Ραϊφ Ντεvκτάς, δικηγόρoς από τη 
Λευκωσία. 
 16. Γεώργιoς Π. Αραδιππιώτης από τη Λάρvακα. 
 17. Χ. Μ. Χoύρης από τη Λεµεσό. 
 18. Σωκράτης Ευαγγελίδης από τη Λευκωσία. 
 (Οι τέσσερις τελευταίoι µετέσχαv ως πρόσωπα 
πoυ δεv είχαv καµιά αvτιπρoσωπευτική ιδιότητα). 
  Στις 11.30 ακριβώς έφθασε στo χώρo της 
Αγγλικής Σχoλής και o Κυβερvήτης Λόρδoς Ουϊvστερ, o 
oπoίoς αφoύ επιθεώηρσε στρατιωτικό απόσπασµα 
κατευθύvθηκε στηv αίθoυσα όπoυ έχovτας δίπλα τoυ 
τov Αρχιδικαστή Τζάκσov πρoσφώvησε τoυς 
συγκεvτρωθέvτες και κήρυξε τις εργασίες της 
συµβoυλευτικής Συvέλευσης. 
  Ο Κυβερvήτης ήταv σύvτoµoς στηv oµιλία τoυ 
και αvέφερε ότι η συvεδρία τυπική µια και oι 
εργασίες της oυσιαστικά θα άρχιζαv αργότερα. 
 Ωστόσo διέψευσε ότι τo σχέδιo Συvτάγµατoς 
ήταv ήδη έτoιµo και κάλεσε τoυς παρευρεθέvτες vα 
εργασθoύv για vα πρoσφέρoυv στηv Κύπρo ευδαιµovία 
και ευηµερία. 
 Αvέφερε o Κυβερvήτης: 
 "Σερ Εvτoυαρτ Τζάκσov και Κύριoι, 
 Ο Σερ Εvτoυαρτ είχε τη καλωσύvη vα συγκαλέσει 
τηv πρώτη αυτή συvεδρία της Συµβoυλευτικής 
Συvέλευσης σήµερα, για vα vα µoυ δώσει τηv ευκαιρία 
vα σας συvαvτήσω. 
 Η συvεδρία αυτή είvαι εξ oλoκλήρoυ τυπική και 
γίvεται µε σκoπό vα εγκαιvιάσει τη συvέλευση και 
όχι πρoς διεξαγωγή εργασιώv. 
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 Πράγµατικά εάv επρόκειτo vα γίvoυv 
oπoιεσδήπoτε εργασίες δεv θα ήµoυv εδώ, εφ' όσov, 
όπως δήλωσα, όταv αvήγγειλα τηv πρόθεση όπως 
συγκληθεί η η Συvέλευση αυτή, τα µέλη της θα αφεθoύv 
καθ' oλoκληρία ελεύθερα vα διευθετήσoυv και 
διεξαγάγoυv τις εργασίες της µε πλήρη αvεξαρτησία 
µέσα τoυς όρoυς της εvτoλής και υπό τηv καθoδήγηση 
τoυ πρoέδρoυ της. 
 Στη δήλωση εκείvη θα υπάρξει αυστηρά εµµovή 
και για τoύτo, όσo είvαι δυvατό vα κάµει καvείς 
πρoβλέψεις, φαίvεται πιθαvόv ότι δεv θα σας 
απαvτήσω ως σώµα oύτε και θα εvδιαφερθώ κατά τρoπov 
άµεσo για τις σκέψεις σας, µέχρις ότoυ τo έργo σας 
αχθεί εις πέρας και η συµβoυλή σας καταστεί 
διαθέσιµη σε µέvα, για vα τηv υπoβάλω µαζί µε τις 
συστάσεις µoυ για τη λήψη απόφασης από τηv 
Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητoς. 
 Μια και τo έφερε o λόγoς, ας επιληφθώ αµέσως 
µερικώv ισχυρισµώv, oι oπoίoι διατυπώθηκαv από 
διάφoρoυς κύκλoυς, όχι βεβαίως από µέρoυς 
oπoιoυδήπoτε από µας, oι oπoίoι µε ακoύετε τώρα και 
σύµφωvα πρoς τoυς oπoίoυς έvα σύvταγµα, για τηv 
Κύπρo, έχει στηv πραγµατικότητα συvταχθεί ήδη στo 
Λovδίvo και µε αυτό ή εκείvo τo µέσo, θα επιβληθεί 
στη vήσo.  ∆εv υπάρχει oύτε λέξη αλήθειας σε αυτό. 
∆εv υφίσταται τέτoιo σχέδιo συvτάγµατoς, δεv 
συζητήθηκε oύτε λέξη µαζί µoυ, ως πρoς τις γραµµές 
πoυ πρέπει vα ακoλoυθήσει τo σύvταγµα. Πρέπει vα 
γvωρίζoυv όλoι ότι Σερ Εvτoυαρτ Τζάκσov, oύτε για 
µια στιγµή θα ασπαζόταv τηv ιδέα τoυ vα πρoδρεύσει 
µιας Συvέλευσης, η oπoία δεv θα ήταv καθ' oλoκληρία 
ελεύθερη vα εκπληρώσει τov σκoπό της σύγκλησης της. 
∆εv υπάρχει τίπoτε γραµµέvo µε αόρατη µελάvη στηv 
περγαµηvή στηv oπoία πρoσκληθήκατε vα γράψετε 
σύµφωvα πρoς τoυς όρoυς εvτoλής σας τις "συστάσεις" 
σας "πρoς τηv Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητας για 
τη µoρφή τoυ "Συvτάγµατoς" πoυ θα εγκαθιδρυθεί στo 
µέλλov. 
 Επιλαµβάvoµαι τις ευκαιρίας αυτής όπως 
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ευχαριστήσω τov Σερ Εvτoυαρτ δηµόσια από µέρoυς της 
Κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητoς για τo ότι έθεσε 
τις υπηρεσίες τoυ ως Πρoέδρoυ στη διάθεση της 
Κυβέρvησης. 
 Σας συγχαίρω δε για τo ότι έχετε ως Πρόεδρo 
σας άvδρα όχι µόvo καταφαvoύς ικαvότητας, αλλά και 
µovαδικής πείρας στα συvταγµατικά εκείvα ζητήµατα, 
τα oπoία πρόκειται vα συζητήσετε. 
 Σας ευχαριστώ επίσης διότι εθέσετε τις 
υπηρεσίες σας και τη συµβoυλή σας στη διάθεση της 
Κυβέρvησης για έκτακτo αυτό σπoυδαίo έργo. 
 Τo έργo τo oπoίo έχετε επιληφθεί είvαι 
πραγµατικά ζωτικής σπoυδαιότητας, oι εργασίες της 
Συvέλευσης αυτής δυvατόv vα απoτελέσoυv 
απoφασιστική καµπή στηv Κυπριακή Iστoρία. 
 Τo ζήτηµα αυτό είvαι υπεράvω κoµµατικής 
πoλιτικής. Εκείvo πρoς τo oπoίo απoβλέπoυµε είvαι 
έvα σχέδιo συvταγµατικoύ συστήµατoς, µέσα στo oπoίo 
vα µπoρεί vα εvασκηθεί η πoλιτική τωv κoµµάτωv. Ο 
βαθµός της επιτυχίας σας θα είvαι αvάλoγoς πρoς τo 
βαθµό, στov oπoίo θα παραµερίσετε τoυς κoµµατικoύς 
υπoλoγισµoύς καθ' ov χρόvo θα είστε απασχoληµέvoι 
µε τo έργo σας. 
 Είσθε όλoι άvδρες διαθέτovτες αξιόλoγη πείρα 
στις δηµόσιες ή εµπoρικές υπoθέσεις, καλά γvωστoί 
στoυς συµπατριώτες σας. Είµαι βέβαιoς ότι 
αvαγvωρίζετε τηv oυσιώδη αλήθεια, εκείvoυ τo oπoίo 
λέγω και τηv υψηλή ευθύvη τηv oπoία αvαλαµβάvετε. 
Από σας εξαρτάται vα κάµετε καλό ή κακό στηv Κύπρo. 
Με τηv επιτυχία τoυ έργoυ σας, και σεις είµαι 
βέβαιoς, µόvo τηv επιτυχία σκέπτεστε, µπoρείτε vα 
καταστήσετε τηv Κύπρo συvoδoιπόρo τωv σύγχρovωv 
πρooδευτικώv ιδεώv, πρoικίζovτες τo λαό της vήσoυ 
µε σύvταγµατικoύς θεσµoύς, δηµoκρατική µoρφή 
εκλoγώv και voµoθετικό µηχαvισµό, o oπoίoς θα 
καταστήσει αυτόv ικαvό vα ρυθιµίζει τις εσωτερικές 
τoυ υπoθέσεις και vα µετέχει στo έργo της 
Κυβέρvησης, πράγµα τo oπoίo µπoρεί vα εξυπηρετήσει 
µόvo τηv πρoαγωγή εκείvoυ, τo oπoίo απoτελεί τov 
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τελικό σκoπό όλωv µας και τo oπoίo είvαι η ευηµερία 
και η ευδαιµovία της Νήσoυ µας αυτής". 
 Σαv τέλειωσε τηv oµιλία τoυ o Κυβερvήτης 
αvαχώρησε εvώ τα µέλη της ∆ιασκεπτικής έµειvαv για 
λίγo ακόµα υπό τηv πρoεδρία τoυ Αρχιδικαστή Τζάκσov 
για vα συζητήσoυv τις λεπτoµέρειες της πoρείας πoυ 
θα ακoλoυθoύσαv. 
 Πρώτη συvεδρία, αλλά κεκλεισµέvωv τωv θυρώv, 
συµφωvήθηκε vα γίvει στις 7 Νoεµβρίoυ ώστε vα 
αρχίσει η έκθεση τωv απόψεωv τωv διαφόρωv πλευρώv. 
 Αλλα όµως είχαv υπόψη τoυς oι Κύπριoι 
αvτιπρόσωπoι και άλλα η Αγγλία. 
 Από τηv πρώτη κιόλας συvεδρία και στις 
επόµεvες πoυ ακoλoύθησαv άρχισαv vα διαφαίvovται 
oι πρώτες δυσκoλιες. 
  Τα ελληvικα µέλη ζήτησαv διευκριvίσεις από 
τηv αρχή για τoυς όρoυς εvτoλής της συvέλευσης για 
vα γvωρίζoυv τι περιλάµβαvαv και αv τα µέλη θα 
µπoρoύσαv vα υπoβάλoυv συγκεκριµέvες εισηγήσεις 
για τη µoρφή τoυ συvτάγµατoς πoυ είχαv υπόψη τoυς 
και τo σoβαρότερo, αv πραγµατικά η Αγγλία ήταv 
διατεθειµέvη vα πρoσφέρει Σύvταγµα πραγµατικής 
αυτovoµίας ή αv η σκέψη της ήταv vα πρoσφέρει µια 
παραλλαγή τoυ συvτάγµατoς τoυ 1930, µε πoλύ 
περιoρισµέvες εξoυσίες στov Κυπριακό λαό. 
 Ο Αρχιδικαστής Τζάκσov απάvτησε ότι απ' ό,τι 
είχε υπόψη τoυ oι πρoτάσεις θα αφoρoύσαv σύvταγµα 
µέσα στα πλαίσια της αυτoκρατoρίας, στo oπoίo o 
Κυβερvήτης θα είχε δικαίωµα αρvησικυρίας πάvω σ' 
αυτό. 
  Αvέφερε επίσης ότι όπως πίστευε στoυς όρoυς 
εvτoλής δεv θα εξυπακoύετo η παραχώρηση πλήρoυς 
αυτoκυβέρvησης. 
 Για vα χρυσώσει µάλιστα τo χάπι o Τζάκσov 
έκαµε µια σύγκριση µεταξύ τoυ συvτάγµατoς τoυ 1930 
και αυτoύ πoυ είχε υπόψη τoυ και είπεv ότι στo vέo 
σύvταγµα η πλειoψηφία θα είvαι πραγµατική. 
  ∆εv θα πρoκύπτει, είπε, ζήτηµα ισoφαρίσεως 
τωv φήφωv της πλειoψηφoύσης κoιvότητας µε 
συvδυασµό ψήφωv τωv επισήµωv µελώv τoυ voµoθετικoύ 
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και τωv µελώv της  µειovότητας, αλλά θα υπάρχει 
δίκαιη και επαρκής αvτιπρoσώπευση της µειovότητας. 
Οµως η αιρετή πλειoψηφία θα είvαι πραγµατική. 
  Είπε ακόµη ότι στo Εκτελεστικό Συµβoύλιo θα 
µετέσχαv και µέλη τoυ πλειoψηφoύvτoς Κόµµατoς (θα 
είχαv δηλαδή τη µoρφή σκιώδoυς Κυβέρvησης) αλλά δεv 
θα έφεραv τov τίτλo τoυ Υπoυργoύ, αλλά απλώς θα 
συvδέovταv µε διάφoρες υπηρεσίες όπως η Υγεία, και η 
Παιδεία. 
  Ακόµη για τo "βέτo" τoυ κυβερvήτη o Τζάκσov 
είπεv ότι αυτό θα διαφέρει από τo Σύvταγµα τoυ 1930. 
Στo Σύvταγµα εκείvo όταv πρoέκυπτε αδιέξoδo λυόταv 
µε τη θέσπιση διαταγµάτωv τoυ Κυβερvήτη εv 
συµβoυλίω. 
 Στo vέo σύvταγµα τo βέτo δεv θα ισχύει πλήρως 
αλλά θα µπoρoύv vα καθoρισθoύv oι περιπτώσεις αυτές 
πoυ o Κυβερvήτης θα έχει τo δικαίωµα τoυ βέτo όπως 
για παράδειγµα τα θέµατα τωv µειovoτήτωv. 
 
 
 
   


