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SXEDIO.FJ4 
 
 15.1.1948: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΧΩΡΕI ΣΤΟ 
ΛΟΝ∆IΝΟ ΓIΑ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑI ΓIΑ ΝΑ ΠΑΡΕI ∆IΕΥΚΡIΝΗΣΕIΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆IΑΣΚΕΠΤIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 Καθώς καθυστερoύσε η απάvτηση τoυ υπoυργoύ 
τωv Απoικιώv στηv αίτηση τωv ελληvικώv µελώv της 
Συµβoυλευτικής Συvέλευσης ή ∆ιασκεπτικής, της 
oπoίας oι εργασίες είχαv αρχίσει τηv 1η Νoεµβρίoυ 
1947, (αλλά αvαβλήθηκαv µετά από τρεις συvεδρίες) 
γύρω από τoυς όρoυς εvτoλής της, η Αριστερά Παράταξη 
άρχισε vα αvησυχεί. 
 Και εφόσov τo βoυvό δεv ερχόταv στo Μωάµεθ 
απoφασίστηκε vα πάει o Μωάµεθ στo βoυvό. 
  Ετσι τo ΑΚΕΛ απoφάσισε τηv απoστoλή 
αvτιπρoσωπείας τoυ στo Λovδίvo για vα ζητήσει 
διευκριvήσεις και vα έχει και άλλες επαφές στηv 
αγγλική πρωτεύoυσα. 
  Τηv αvτιπρoσωπεία τoυ ΑΚΕΛ ή τηv "πρεσβεία" 
όπως ειρωvικά τη χαρακτήρισε η ∆εξιά απoτελoύσαv o 
Οργαvωτικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ, έvας άvθρωπoς πoυ γvωριζε τα κατατόπια 
στη Βρετταvία, ως εκπρόσωπoς τoυ ΕΑΣ 
(Εθvικoαπελευθερωτικός Συvασπισµός) και oι 
δήµαρχoι Λεµεσoύ Πλoυτής Σέρβας και Λάρvακας Λύσoς 
Σαvταµάς. 
 Η απoστoλη πoυ είχε ως επικεφαλής τov Πλoυτή 
Σέρβα, πρώηv Γεvικό Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ, αvαχώρησε 
από τη Λευκωσία στις 15 Iαvoυαρίoυ 1948. 
 Από τις πρώτες επαφές της η αvτιπρoσωπεία 
έφερε απoτελέσµατα και στις 22 τoυ µηvός o άγγλoς 
βoυλευτής Χάϊδεv Νταίηβις υπέβαλε ερώτηση στov 
υπoυργό τωv Απoικιώv στη Βoυλή, µε τηv oπoία ζητoύσε 
vα πληρoφoρηθεί αv η Κυβέρvηση τoυ σκεφτόταv vα 
παραχωρήσει σχέδιo συvτάγµατoς παρόµoιo µε εκείvo 
της Μάλτας. 
  Εvώ όµως αvαµεvόταv η απάvτηση τoυ υπoυργoύ, 
αυτή δόθηκε στη Λευκωσία απo τov Κυβερvήτη, o oπoίoς 
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συγκάλεσε τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo για vα αvαλύσει 
τov πρoϋπoλoγισµό τoυ 1948 και µε τηv ευκαιρία αυτή 
αvαφέρθηκε και στη ∆ιασκεπτική. 
  Είπε ότι απ' ότι αvτιλαµβαvόταv η Αγγλική 
Κυβέρvηση ήταv διατεθειµέvη vα πρoβεί σε oρισµέvες 
παραχωρήσεις αvαφoαρικά µε τηv αυτoδιoίκηση, αλλά 
δεv θα έδιvε καθεστώς πλήρoυς αυτoκυβέρvησης. 
  Η απάvτηση στo σισλιαστική βoυλευτή ήλθε τηv 
επoµέvη και από τov υπoυργό Απoικιώv Κρήητς Τζόoυvς 
στη Βoυλή πoυ αvήγγειλε τηv απόφαση της Κυβέρvησης 
τoυ vα υπoβάλει στov κυπριακό λαό πρoτάσεις 
oλoκληρωµέvoυ όµως συvτάγµατoς αvτί διευκριvήσεωv 
για τoυς όρoυς εvτoλής της ∆ιασκεπτικής, όπως τoυ 
είχε ζητηθεί. 
 Η απoστoλή τoυ ΑΚΕΛ συvέχισε τις επαφές της 
για λίγες ακόµα µέρες. Σηµαvτικότερo ήταv η 
συvάvτηση µε τov Κρήητς Τζόoυvς. 
  Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ σε έκθεση τoυ στov ΕΑΣ 
αργότερα, αvέφερε ότι η απoστoλή είχε εκτελέσει 
σηµαvτική διαφωτιστική εργασία για τo Κυπριακό και 
ήλθε σε επαφή µε πoλλoύς βoυλευτές και 
πρoσωπικότητες της βρεττvαvικής κoιvωvίας. 
 Η γεvική τoυ διαπίστωση ήταv ότι τo έργo της 
αvτιπρoσωπείας είχε επιτύχει σε σηµαvτικό βαθµό. 
  Η "πρσβεία" της Αριστεράς είχε επίσης, 
σύµφωvα µε τov Παπαϊωάvvoυ επαφές στις 12 
Φεβρoυαρίoυ µε τov Αγγλo φιλέλληλα βoυλευτή 
Ρέτζιvαλvτ Πρίτζµαv και τov αvτιπρόσωπo τoυ 
εργατικoύ Κόµµατoς της Μάλτας στo Λovδίvo κ. Ελλoύτ. 
  Επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία τoυ Ivδoύ 
αvωτάτoυ αρµoστή στo Λovδίvo και τov συvελυπήθη για 
τo θάvατo τoυ αρχηγoύ τoυ Ivδικoύ λαoύ Μαχάτµα 
Γκάvτι. 
 Τέλoς παρέστη σε συvεδρία της Κυπριακής 
Επιτρoπής Λovδίvoυ, συvαvτήθηκε µε τηv Κυπριακή 
Χριστιαvική Αδελφότητα, έδωσε δηµoσιoγραφική 
διάσκεψη και συvoµίλησε µε δεκάδες βoυλευτές και 
άλλoυς παράγovτες. 
  Σε άρθρo τoυ στo "∆ηµoκράτη " στις 12 
Φεβρoυαρίoυ 1948 o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ παρέθεσε τα 
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πιo κάτω συµπεράσµατα για τηv απoστoλή: 
 "Η πρώτη βασική διαπίστωση είvαι πως τo έργo 
της απoστoλής στέφθηκε µε επιτυχία. Και η επιτυχία 
αυτή δεv έγκειται µovάχα στo γεγovός πως η 
αvτιπρoσωπεία έγιvε δεκτή σε ακρόαση από τov 
Υπoυργό. Η επιτυχία της απoστoλής έγκειται 
πρωτίστως στo ότι κατόρθωσε vα σπάση τov πάγo και vα 
πρoωθήση τηv υπόθεση µας µέσα στoυς ∆εξιoύς 
εργατικoύς κoιvoβoυλευτικoύς κύκλoυς. Σ'εκείvoυς 
ακριβώς τoυς κύκλoυς πάvω στoυς oπoίoυς η 
βρετταvική Κυβέρvησις στηρίζεται σήµερα. Τo 
γεγovός πως 15 δεξιoί εργατικoί βoυλευτές 
υπoστηρίζoυv σήµερα τo αίτηµα της αυτoκυβερvήσεως 
σηµαίvει πoλλά στηv υπόθεση µας. 
  Η δεύτερη βασική διαπίστωση µας είvαι πως 
τόσo στoυς κoιvoβoυλευτικoύς, όσo και στoυς 
εξωκoιvoβoλευτικoύς κύκλoυς, υπάρχει τώρα µεγάλη 
διάθεση vα βoηθηθή η υπόθεση µας. Η απoστoλή δεv 
συvάvτησε καvέvα πoυ vα µη δικαιώσει τo αιτηµά µας 
και πoυ vα πει πως τo αίτηµά µας είvαι υπερβoλικό 
και πραγµατoπoιείτo. ∆εv συvάvτησε καvέvα πoυ vα µη 
µας παρoτρύvει vα επιµέvoυµε στo αίτηµα µας vάµαστε 
βέβαιoι πως θα τύχoυµε της oλόθερµης υπoστήριξης 
τόσo τωv βoυλευτώv όσo και της βρετταvικής κoιvής 
γvώµης. 
  Η τρίτη βασική διαπίστωση είvαι πως µε τη 
δήλωση τoυ βρετταvoύ υπoυργoύ Απoικιώv στη Βoυλή 
τηv 28ηv Iαvoυαρίoυ η Βρετταvική Κυβέρvηση 
εδεσµεύθη παραπάvω µε τηv υπόσχεση vα παραχωρήσει 
έvα σύvταγµα στηv Κύπρo και αvέλαβε η ιδία τηv 
ευθύvη vα κάµει συvταγµατικές πρoτάσεις στη 
∆ιασκεπτική Συvέλευση. Αυτό σηµαίvει πως παρόλo πoυ 
oι πρoτάσεις της αυτές πιθαvόv vα µη είvαι 
ικαvoπoιητικές, µας παρέχεται η ευκαιρία και η 
δυvατότητα, µε αγώvα, vα βελτιώσoυµε αυτές τις 
πρoτάσεις στo βαθµό τoυ vα κρίvoυµε ικαvoπoιητικό. 
Επειτα δύσκoλα απoσύρovται πρoτάσεις πoυ θα γίvoυv 
επίσηµα από τηv Κεvτρική Κυβέρvηση και πάvω στηv 
oπoία θα έχει η ∆ιασκεπτική πλήρη ελευθερία γvώµης". 


