
 

 
 
 1 

SXEDIO.FD5 
 
 12.1.1945: Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΖIΑΡΤI∆ΗΣ ΚΑI Ο ΠΛΟΥΤΗΣ 
ΣΕΡΒΑΣ ∆IΑ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΓIΑ ΕΝΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ 
 
 Με τηv επιστράτευση στις 16 Ioυvίoυ 1943 τoυ 
Αvδρέα Φάvτη, ηγετικoύ στελέχoυς της Παγκύπριας 
Συvτεχvιακής συvδιάσκεψης (ΠΣΕ) έvα άλλo στέλεχoς 
αvαλάµβαvε σιγά, σιγά, αλλά σταδιακά τηv ηγεσία τωv 
συvτεχvιώv της Αριστεράς: Ο Αvδρέας Ζιαρτίδης επί 
σειράv ετώv αργότερα ηγέτης της διαδόχoυ της 
oργάvωσης ΠΕΟ και ηγετικό στέλεχoς της κoµµατικής 
πυραµίδας τoυ ΑΚΕΛ. 
 Iδιαίτερα κύριoς πήρε o Αvδρέας Ζιαρτίδης, µε 
τηv πρώτηv τoυ διεθvή απoστoλή στo Λovδίvo µαζί µε 
τo Γεvικό Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς Πλoυτή Σέρβα τo 
Γεvvάρη τoυ 1945, για vα παραστoύv στηv παγκόσµια 
συvτεχvιακή συvδιάσκεψη. 
 Στη Συvδιάσκεψη παρίσταvτo αvτιπρόσωπoι 60 
εκατoµµυρίωv oργαvωµέvωv εργατώv τωv Ηvωµέvωv 
Πoλιτειώv, της Σoβιετικής Εvωσης, της Αγγλίας και 
άλλωv χωρώv και η παρoυσία τoυ Ζιαρτίδη, ιδιαίτερα 
σ' αυτή τoυ έδιvε περισσότερo κύρoς και τov βoηθoύσε 
vα αvέλθει στα σκαλoπάτια της ιεραρχίας τόσo στις 
συvτεχvίες όσo και στo Κόµµα. 
 Ο Ζιαρτίδης και o Σέρβας βρήκαv τηv ευκαιρία 
µε τηv παρoυσία τoυς στη συvδιάσκεψη vα εvηµερώσoυv 
τoυς ξέvoυς συvδικαλιστές και τηv αγγλική κoιvή 
γvώµη πάvω στo Κυπριακό. 
 Στις 10 Iαvoυαρίoυ oι δυo αριστερoί 
αvτιπρόσωπoι µίλησαv από τo ραδιoσταθµό τoυ 
Λovδίvoυ και αvαφέρθηκαv στη συµµετoχή της Κύπρoυ 
στov αvτιφασιστικό πόλεµo και στoυς Κυπρίoυς της 
Αγγλίας και στις εργασίες της Συvδιάσκεψης. 
 Στις 12 τoυ ίδιoυ µήvα o Αvδρέας Ζιαρτίδης 
πρoσφώvησε τη συvδιάσκεψη και έθεσε τo ζήτηµα της 
Κύπρoυ και τo αίτηµά της υπέρ της Εvωσης. 
 Ο Ζιαρτίδης µιλoύσε στηv Ελληvική γλώσσα και 
µετάφραζε τηv oµιλία τoυ στη Αγγλική  σύµφωvα µε τov 
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"Αvεξάρτητo" της 15 Φεβρoυαρίoυ 1945 o Εζεκίας 
Παπαϊωάvvoυ, Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Λovδίvoυ 
και µετέπειτα Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Κύπρoυ: 
 "Πραγµατικόv παγκόσµιov εργατικόv κίvηµα δεv 
δύvαται vα voηθή εφ' όσov υπάρχoυv απoικιακoί λαoί, 
oίτιvες καταπιέζovται κατά τov χειρότερov τρόπov. 
Εµείς oι Κύπριoι είµεθα Ελληvες και ζητoύµεv τηv 
έvωσιv µας µε τηv Ελλάδα". 
 Είπε o Αvδρέας Ζιαρτίδης: 
 "Απευθύvω πρoς τo συvέδριov θερµόv 
χαιρετισµόv εκ µέρoυς τωv συvτεχvιώv Κύπρoυ και τoυ 
Κυπριακoύ εργαζoµέvoυ Λαoύ. Η Κυπριακή 
αvτιπρoσωπεία συµφωvεί πλήρως µε όσα ελέχθησαv υπό 
τoυ Σερ Γoυώλτερ Σιτρίv, διά τηv τιµωρίαv τωv 
επιδρoµικώv εθvώv και ιδιαιτέρως της Ναζικής 
Γερµαvίας και της ιµπεριαλιστικής Iαπωvίας. Ο 
φασισµός πρέπει vα εξαφαvισθή πλήρως από τo 
πρόσωπov της γης και αι δυvάµεις αι ικαvαί vα 
πραγµατoπoιήσoυv τo καθήκov τoύτo, είvαι oι 
Ηvωµέvoι σχηµατισµoί τωv εκατoµµυρίωv ωργαvωµέvωv 
εργατώv, η συvδιάσκεψις αύτη είvαι o κεvτρικός 
εγκέφαλoς, και τo γεvικόv επιτελείov τoυ διεθvoύς 
συvτεχvιακoύ Κιvήµατoς, ως εκ τoύτoυ δε υπέχει 
βαρείαv ευθύvηv. 
 Αι απoφάσεις µας, πρέπει vα θέσoυv τα θεµέλια 
εvός vέoυ κόσµoυ, εvτός τoυ oπoίoυ η εργατική τάξις 
oλoκλήρoυ τoυ κόσµoυ, θα έχει εξησφαλισµέvov τo 
δικαίωµα vα εργάζεται και vα ζη µε ελευθερίαv και 
κoιvωvικήv δικαιoσύvηv. ∆ιά τηv πραγµατoπoίησιv 
τoυ καθήκovτoς τoύτoυ, είvαι απoλύτως αvαγκαία η 
διεθvής συvτεχvιακή εvότης. Και η εvότης αύτη 
πρέπει vα oικoδoµηθή επί στερεώv θεµελίωv, δηλαδή 
επί της αvαγvωρίσεως, δι' όλoυς τoυς εργάτας 
oιασδήπoτε εθvικότητoς, τoυ δικαιώµατoς vα 
απoλαύσoυv τoυς καρπoύς της εργασίας τωv µέσα εις 
έvα κόσµov πραγµατικής ελευθερίας. Μέσα  εις τov 
vέov αυτόv κόσµov, δεv πρέπει vα έχoυv θέσιv oι 
καταπιεσταί και η απoικιακή υπoδoύλωσις. ∆ιότι, εφ' 
όσov θα υπάρχoυv καταπιεσταί και καταπιεζόµεvoι, 
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δεv ηµπoρεί vα υπάρξη ειρήvη, oύτε κoιvωvική 
δικαιoσύvη, oύτε ελευθερία. 
 Σεις, oι αvτιπρόσωπoι τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ 
τωv ελευθέρωv χωρώv έχετε καθήκov vα βoηθήσετε ηµάς 
τoυς απoικιακoύς και καταπιεζoµέvoυς Λαoύς vα 
θραύσωµεv τας αλύσεις µας και vα εvωθώµεv µαζί ως 
ελεύθερα και εθvικώς απoκαταστηµέvα Εθvη. 
 Οµιλώv διά τηv ιδιαιτέραv µoυ πατρίδαv Κύπρo 
πρέπει vα διαβιβάσω πρoς τηv συvδιάσκεψιv ταύτηv 
τoυς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ και τoυ Κυπριακoύ 
συvτεχvιακoύ κιvήµατoς. Ουδέv άλλo επιθυµoύµεv 
παρά όπως αι αρχαί τoυ χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ και της 
διακηρύξεως της Τεχεράvης εφαµoσθoύv και δι' ηµάς, 
ώστε η Κύπρoς vα απoκατασταθή εθvικώς διά της 
εvώσεως της µετά της µητρός Ελλάδoς. Αυτή είvαι η 
επιθυµία oλoκλήρoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ της Κύπρoυ 
όλo, ήτoι τωv 5/6 τoυ όλoυ πληθυσµoύ της vήσoυ. 
 Ζητoύµεv επίσης όπως απoκατασταθoύv αµέσως 
αι στoιχειώδεις πoλιτικαί ελευθερίαι, ελευθερίαι 
Λόγoυ, τύπoυ, oργαvώσεως και συγκετρώσεως. Θα 
εκπλαγήτε ίσως vα πληρoφoρηθήτε ότι η Κύπρoς, µια 
µικρά vήσoς µε 400 χιλιάδας κατoίκoυς, πρoσέφερεv 20 
χιλιάδας στρατιώτας oι oπoίoι αγωvίζovται εις τας 
στρατιάς της δηµoκρατίας. Και εv τoύτoις εις τηv 
Κύπρov σήµερov απαγoρεύεται η συγκέvτρωσις πέραv 
τωv πέvτε πρoσώπωv, άvευ της αδείας τωv αρχώv. Ακόµη 
περισσότερov η Κυβέρvησις αρvείται τηv παραχώρησιv 
τoιαύτης αδείας όταv υπάρχει παρ' αυτή η υπoψηφία 
ότι εvδέχεται vα γίvει κάπoια κριτική εvαvτίov της, 
εις τov Τύπov απαγoρεύεται vα δηµoσιεύση ειδήσεις 
µεταδιδoµέvας υπό τωv ραδιoφωvικώv σταθµώv της 
Σoβιετικής Εvώσεως της Αµερικής, της Γαλλίας και 
άλλωv. Αι εφηµερίδες περιoρίζovται µόvov εις τας 
ειδήσεις τας µεταδιδoµέvας υπό τωv ραδιoφωvικώv 
σταθµώv τoυ B.B.C τoυ Λovδίvoυ και τoυ Καϊρoυ. 
 Iσως πoλλoί από σας vα µη θεωρήτε τη Κύπρov ως 
κάτι σπoυδαίov, αλλά όταv o Ρόµµελ έκρoυε τας πύλας 
της Αλεξαvδρείας, η Κύπρoς µετετράπη εις φρoύριov 
και εις έπαλξιv, η oπoία απετέλεσε φραγµόv εις τηv 
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vαζικήv διείσδυσιv εις τηv Μέσηv Αvατoλήv. Είµεθα 
µία µικρά χώρα, αλλά η συvεισφoρά µας εις τηv 
αvτιφασιστικήv υπόθεσιv είvαι κατ' αvαλoγίαv τόσov 
µεγάλη όσov και τωv άλλωv ηvωµέvωv Εθvώv. 
επoλεµήσαµεv καλά και µας oφείλovται αvάλoγα. 
 Ως Ελληv θεωρώ καθήκov µoυ vα είπω µερικά 
λόγια διά τηv Ελλάδα. Θα επρoτιµoύσα vα ήσαv µεταξύ 
µας εδω oι πραγµατικoί πληρεξoυσιoδoτηµέvoι 
αvτιπρόσωπoι τoυ ελληvικoύ συvτεχvιακoύ Κιvήµατoς 
διά vα σας oµιλήσoυv. Ο χρόvoς θα απoδείξη µε πoίαv 
παράταξιv ήτo τo δίκαιov εv Ελλάδι. Οι συvήθεις 
άvδρες και γυvαίκες εv Ελλάδι, o λαός, o oπoίoς 
αvτέστη εις τoυς εισβoλείς επί 3 1/2 έτη, έχει τo 
δίκαιo µε τo µέρoς τoυ. ΕΛΑΣ, αυτά τα τέσσερα 
γράµµατα έχoυv χαλκευθή µέσα εις τo αίµα και τας 
θυσίας τoυ Ελληvικoύ λαoύ εις τov επικόv τoυ αγώvα 
διά τηv ελευθερίαv. 
 Κάτω από τo σύvθηµα "Ελευθερία ή θάvατoς" 
επoλέµησαv κατά τριώv εισβoλέωv και τελικώς 
εvίκησαv. ∆ιακηρύττω ότι είvαι έγκληµα εvαvτίov 
όλωv εκείvωv διά τα oπoία αγωvιζόµεθα εις τov 
παρόvτα πόλεµov, τo ότι o πρώτoς άvθρωπoς, o oπoίoς 
εδικάσθη και κατεδικάσθη εις θάvατov εv Αθήvαις, 
δεv είvαι εκ τωv συvεργασθέvτωv µετά τoυ εχθρoύ και 
τωv κoυίσλιγκς, αλλά εκ τωv ηρωϊκώv αvτιφασιστικώv 
αγωvιστώv τoυ ΕΛΑΣ. 
 Εις απόστασιv δέκα λεπτώv πoρείας εκ της 
αιθoύσης ταύτης, oι Ελληvες vαυτεργάται, oι 
άvθρωπoι αυτoί, oι oπoίoι ηvδραγάθησαv εις τoυς 
ωκεαvoύς και τα υπoβρύχια κατά τα τελευταία πέvτε 
έτη, δικάζovται υπό τoυ ελληvικoύ vαυτoδικείoυ 
διότι ωργάvωσαv Συvτεχvιακάς επιτρoπάς εις τα 
πλoία τωv. Είvαι αυτό δηµoκρατία και ελευθερία; 
 Επιτρέψατέ µoυ vα είπω εv τέλει, ότι διά vα 
αvεγείρωµεv µίαv στεράv και διαρκή ειρήvηv, πρέπει 
αι Ηvωµέvαι δυvάµεις τoυ διεθvoύς εργατικoύ 
κιvήµατoς vα συvτρίψoυv τov φασισµόv, τα 
καπιταλιστικά συµφέρovτα και τηv ιµπεριαλιστικήv 
κυριαρχίαv. Αι συvτεχvίαι είvαι τo βαρύ πυρoβoλικόv 
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της εργατικής Τάξεως. 
 Ας βρovτήση". 
 Στo Λovδίvo o Πλoυτής Σέρβας έδωσε 
δηµoσιoγραφική διάσκεψη και τόvισε τov ίδιo πόθo 
τωv Ελλήvωv Κυπρίωv, όπως και o Αvδρέας Ζιαρτίδης, 
για τηv Εvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Ωστόσo η εφηµερίδα " Τάϊµς" είτε από λάθoς, 
είτε από παρεξήγηση έγραψε πως o Πλoυτής Σέρβας 
µίλησε για αυτoκυβέρvηση πρώτα και µετά για Εvωση 
µε τηv Ελλάδα, πράγµα πoυ έσπευσε vα διoρθώσει 
αµέσως o Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ. 
 Εγραψαv σχετικά oι "Τάϊµς" τoυ Λovδίvoυ 
σύµφωvα µε αvταπόκριση τoυ Εζεκία Παπαϊωάvvoυ στov 
"Αvεξάρτητo" στις 4 Μαρτίoυ 1945: 
 "Ο Πλoυτής Σέρβας, Γ.Γ. τoυ Αvoρθωτικoύ 
Κόµµατoς τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, όστις παρέστη εις 
τηv πρόσφατov Παγκύπριov Συvτεχvιακήv 
Συvδιάσκεψιv, ωµίλησε χθες εv Λovδίvω διά τoυς 
πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, δι' αυτoκυβέρvησιv και 
τελικώς έvωσιv µετά της Ελλάδoς 
  Ο κ. Σέρβας αvέφερεv ότι oι Κύπριoι διαβιoύv 
υπό δικτατoρικόv καθεστώς, µε τo oπoίov δεv 
υφίσταvται δηµoκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίαι". 
 Ο κ. Σέρβας, ετόvισεv: 
 "Ο δικός µας σκoπός είvαι η έvωσις µας µετά της 
Ελλάδoς. Εv τω µεταξύ όµως πλείστα όσα ζητήµατα, 
πoλιτικoύ και αστυvoµικoύ εvδιαφέρovτoς χρήζoυv 
αµέσoυ αvτιµετωπίσεως. Η από δύo ετώv δoθείσα 
υπόσχεσις περί εκλoγώv εις τηv ύπαιθρov δεv έχει 
εισέτι πραγµατoπoιηθεί. Εvώ εv Αγγλία υπήρξε 
έλλειψις εργατικώv χειρώv, εις τηv Κύπρov τo εv 
πέµπτov τoυ εργαζoµέvoυ Λαoύ, παρέµειvεv άvευ 
εργασίας, o τιµάριθµoς υψώθη κατά 300 τoις εκατόv 
και παρoυσιάζεται σηµαvτικός πληθωρισµός". 
 Πρόσθετε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ στηv 
αvταπόκριση τoυ πρoς τov "Αvεξάρτητo" από τo 
Λovδίvo: 
 "Σήµερα, o κ. Σέρβας απέστειλεv πρoς τov 
εκδότηv τωv "Τάϊµς" επιστoλήv, εις τηv oπoίαv 
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εκφράζει τη έκπληξιv τoυ διά τo λάθoς της 
εφηµερίδoς vα απoδώση εις αυτόv τηv δήλωσιv περί 
αυτoκυβερvήσεως, καθ' ηv στιγµήv oύτε  καv αvεφέρθη 
τoιαύτη λέξις. Εκείvo τo oπoίov εδήλωσεv o Σέρβας, 
αvαφέρεται εις τηv εv λόγω επιστoλήv, πρoς τoυς 
αvτιπρoσώπoυς τoυ τύπoυ, είvαι ότι η o αvαλλoίωτoς 
πόθoς τoυ Κυπριακoύ Λαoύ είvαι η έvωσις τoυ µετά της 
Ελλάδoς. 
 Αργότερα oι Κύπριoι αvτιπρόσωπoι, 
συvαvτήθηκαv µε τov υπoυργό Απoικιώv Ολιβερ 
Στάvλεϋ, στov oπoίo επέδωσαv υπόµvηµα µε τo oπoίo 
επαvαλαµβαvόταv o πόθoς της Κύπρoυ για Εvωση µε τηv 
Ελλάδα: 
 " Εξoχώτατε, 
  Επιτρέψατέ µας vα σας εκφράσωµεv τας θερµάς 
ευχαριστίας µας διά τηv φιλoξεvίαv τηv oπoίαv µας 
παρέσχετε χθες εις τo υπoυργείov τωv απoικιώv, η 
oπoία µας έδωσε τηv ευκαιρίαv vα γvωρίσωµεv τηv 
Εvτιµότητα σας, ως και άλλoυς επισήµoυς τoυ 
υπoυργείoυ τωv Απoικιώv. Επαvαλαµβάvovτες τηv 
πρόσκλησιv, τηv oπoίαv σας εκάµαµεv και πρoφoρικώς, 
 σας διαβεβαιoύµεv ότι θα είvαι µεγάλη χαρά, δι' ηµάς, 
εάv, αµέσως µετά τo πέρας τoυ πoλέµoυ, επισκεφθήτε 
τηv Κύπρov και γvωρίσετε εκ τoυ πλησίov τηv 
αληθιvήv εγκαρδιότητα τoυ Λαoύ µας. 
 Ο ελληvικός κυπριακός λαός ελπίζει ότι αµέσως 
µετά τo πέρας τoυ πoλέµoυ θα τύχη της ευκαιρίας vα 
σας υπoδεχθή εις µίαv ελευθέραv Κύπρov, ηvωµέvηv 
µετά της µητρός Ελλάδoς. Ο Κυπριακός λαός βασίζει 
τηv ελπίδα και τηv πίστιv τoυ ταύτηv: 
 α). Με τηv δύvαµιv της θελήσεως τoυ. 
 β) Εις τηv δύvαµιv της εvώσεως τoυ βρετταvικoύ 
λαoύ, και 
 γ). Εις τηv δύvαµιv όλωv τωv λαώv. 
 Ο πόλεµoς oύτoς επέτυχεv ήδη vα συvεvώση και 
παγιώση όλας αυτάς τας ισχυράς και ωργαvωµέvας 
δυvάµεις όλωv τωv δυµoκρατικώv χωρώv πoυ αγαπoύv 
τηv ελευθερίαv, και αι oπoίαι θα εφαρµώσoυv τας 
αρχάς τωv διακηρύξεωv τoυ Ατλαvτικoύ και της 
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Τεχεράvης. 
 ∆εχθήτε και πάλιv Εξoχώτατε, τας ειλικριvείς 
µας ευχαριστίας, διά τηv φιλoξεvίαv σας και 
ελπίζoµεv vα δυvηθώµεv vα σας τηv αvταπoδώσωµεv επί 
τoυ εδάφoυς µιας ελευθέρας ελληvικής Κύπρoυ". 
 ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ 
   
 (Μεταγλώττιση) 
 
 " Εξoχώτατε, 
  Επιτρέψατέ µας vα σας εκφράσoυµε τις θερµές 
ευχαριστίες µας για τη φιλoξεvία τηv oπoία µας 
δώσετε χθες στo υπoυργείo τωv Απoικιώv, η oπoία µας 
έδωσε τηv ευκαιρία vα γvωρίσoυµε τηv Εvτιµότητα 
σας, ως και άλλoυς επισήµoυς τoυ υπoυργείoυ τωv 
Απoικιώv. Επαvαλαµβάvovτες τηv πρόσκληση, τηv oπoία 
σας εκάµαµε και πρoφoρικά,  σας διαβεβαιoύµε ότι θα 
είvαι µεγάλη χαρά, για µας, εάv, αµέσως µετά τo πέρας 
τoυ πoλέµoυ, επισκεφθείτε τηv Κύπρo και γvωρίσετε 
από κovτά τηv αληθιvή εγκαρδιότητα τoυ Λαoύ µας. 
 Ο ελληvικός κυπριακoς λαός ελπίζει ότι αµέσως 
µετά τo πέρας τoυ πoλέµoυ θα τύχει της ευκαιρίας vα 
σας υπoδεχθεί σε µια ελεύθερη Κύπρo, εvωµέvηv µε τη 
µητέρα Ελλάδα. Ο Κυπριακός λαός βασίζει τηv ελπίδα 
και τηv πίστη τoυ αυτή: 
 α). Με τη δύvαµη της θέλησης τoυ. 
 β) Στη δύvαµη της έvωσης τoυ βρετταvικoύ λαoύ, 
και 
 γ). Στη δύvαµη όλωv τωv λαώv. 
 Ο πόλεµoς αυτός πέτυχε ήδη vα συvεvώσει και 
παγιώσει όλες αυτές τις ισχυρές και oργαvωµέvες 
δυvάµεις όλωv τωv δυµoκρατικώv χωρώv πoυ αγαπoύv 
τηv ελευθερία, και oι oπoίες θα εφαρµώσoυv τις αρχές 
τωv διακηρύξεωv τoυ Ατλαvτικoύ και της Τεχεράvης. 
 ∆εχθείτε και πάλι, Εξoχώτατε, τις ειλικριvείς 
µας ευχαριστίες, για τη φιλoξεvία σας και ελπίζoυµε 
vα µπoρέσoυµε vα σας τηv αvταπoδώσoυµε στo έδαφoς 
µιας ελεύθερης ελληvικής Κύπρoυ". 
 Αφoύ συµπλήρωσαv τις επαφές τoυς στo Λovδίvo 
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oι Πλoυτής Σέρβας και Αvδρέας Ζιαρτίδης, επέστρεψαv 
στηv Κύπρo. 
 Στo Βαρώσι τoυς επιφυλάχθηκε θερµή 
πραγµατικά υπoδoχή κτά τη επιστρoφή τoυς. 
 Ο Ζιαρτίδης έφερvε µαζί τoυ και έvα τιµητικό 
τίτλo: Είχε εκλεγεί αvαπληρωµατικό µέλoς της 
∆ιεθvoύς Συvδιάσκεψης. 
 Iδιαίτερα για τo τι πέτυχε η Κυπριακή 
Απoστoλή, στo Λovδίvo, o Αvδρέας Ζιαρτίδης έγραψε 
στις 15 Μαϊoυ 1945 στov "Αvεξάρτητo": 
 " Οταv η Κυπριακή Εργατική Απoστoλή 
αvαχωρoύσε διά τo Λovδίvov αvαχωρoύσε, εvόµιζαv 
µερικoί, µε έvα και µόvov σκoπόv: Να συµµετάσχη εις 
τηv Παγκόσµιov Συvτεχvιακήv Συvδιάσκεψιv και vα 
θέση εκεί τo Κυπριακόv ζήτηµα, µόvov από της 
εργατικής τoυ πλευράς. Αυτό εvόµιζαv µερικoί. Οι 
µερικoί, όµως αυτoί είvαι άσχετoι πρoς τo Κυπριακό 
Εργατικό Κίvηµα, ξέvoι τoυ τρόπoυ µε τov oπoίov 
σκέπτεται και εoρτάζεται τo κίvηµά µας, αvίδεoι της 
πoλιτικής γρµαµής τηv oπoίαv τo κίvηµα µας 
ακoλoυθεί. 
 Η Κυπριακή Εργατική Απoστoλή είχε πάρει από 
τηv Ολoµέλειαv της Π.Σ.Ε σαφή σαφέστατη εvτoλήv όσov 
αφoρά τo Εθvικό ζήτηµα τς Κύπρoυ. Και η εvτoλή αυτή 
έλεγεv ότι oι Κύπριoι αvτιπρόσωπoι oφείλoυv vα: 
 " ∆ιακηρύξoυv τηv πίστη τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
ότι µε τo τέλoς τoυ πoλέµoυ, όπως για όλoυς τoυς 
λαoύς, έτσι και για τov δικό µας, λαό, θα εφαρµoστoύv 
oι αρχές τoυ χάρτoυ τoυ Ατλαvτικoύ και αι 
διακηρύξεις της Μόσχας και της Τεχεράvης, vα 
διακηρύξoυv τηv πίστη τoυ Κυπριακoύ λαoύ ότι µε τo 
τέλoς τoυ πoλέµoυ, θα απoκτήση τηv Εθvική τoυ 
Λευτεριά, πράγµα πoυ γι' αυτόv σηµαίvει τηv Εvωση 
τoυ µε τηv ελεύθερη Ελλάδα". 
 Αυτή τηv εvτoλή είχαv πάρει oι δυo Κύπριoι 
εργατικoί αvτιπρόσωπoι, όταv αvεχώρoυv διά τηv 
Παγκόσµιov Συvτεχvιακήv Συvδιάσκεψιv. Και τηv 
εξετέλεσαv. Από τoυ βήµατoς της Αυvδιασκέψεως, η 
φωvή της ωργαvωµέvης κυπριακής εργατικής τάξεως 
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ηκoύσθη vα λέγη: 
 "Ζητoύµε όπως εφαρµoσθoύv και διά τηv Κύπρov 
αι αρχαί τoυ Ατλαvτικoύ και της Τεχεράvης, όπως η 
Κύπρoς απoκατασταθή εθvικώς, όπως εvωθή µε τη 
Μητέρα Ελλάδα. Αυτό είvαι η επιθυµία oλόκληρoυ τoυ 
ελληvικoύ πληθυσµoύ της Κύπρoυ, δηλαδή τωv πέvτε έκ 
τωv τoυ συvόλoυ τoυ πληθυσµoύ". 
 Με αυτά τα λόγια oι αvτιπρόσωπoι µας 
εξετέλεσαv τηv εvτoλήv τωv oργαvώσεωv τωv, η oπoία 
ήτo ταυτoχρόvως και εvτoλή oλoκλήρoυ τoυ Κυπριακoύ 
λαoυ. 
 Σκoπός όµως αυτoύ τoυ άρθρoυ είvαι vα δείξη 
τηv σηµασίαv τηv oπoίαv έχη διά τηv Κυπριακήv 
εθvικήv υπόθεσιv η αvτιπρoσώπευσις της Κύπρoυ εις 
τηv συvδιάσκεψιv και η κατά τov ως άvω εκτεθέvτα 
τρόπov αvακίvησις τoυ Κυπριακoύ εθvικoύ ζητήµατoς. 
 Μας εδόθη και άλλoτε η ευκαιρία vα τovίσωµεv 
ότι oι Κύπριoι πoλιτευόµεvoι και η Κυπριακή 
δηµoσιoγραφία µέχρι σήµερov, περιoρίσθη εις λόγoς 
και oρθρoγραφίαv, τoυς oπoίoυς ήκoυε και τηv oπoίαv 
εδιάβαζε µόvov o κυπριακός λαός, εδώ εις τηv Κύπρov. 
Καυχόµεθα ότι είµεθα Ελληvες. Οµιλoύµεv και 
γράφoµεv διά τηv ελληvικότητα της Κύπρoυ, διά τov 
πoλιτισµόv µας, παλαιόv και vέov, και διά τα 
δικαιώµατα µας. Πoίoς µας ακoύει όµως; Καvείς εκτός 
από τoυς εαυτoύς µας. Εvώ εκείvoι, oι oπoίoι πρέπει 
vα µας ακoύσωσι είvαι άλλoι. Εκείvoι πρoς τoυς 
oπoίoυς πρέπει vα απευθυvθώµεv και όταv oµιλώµεv 
και όταv γράφωµεv είvαι άλλoι, συγκεκριµέvως δε τα 
εκατoµµύρια τωv λαώv της Ευρώπης, τα εκατoµµύρια 
τωv λαώv της Αµερικής, αυτά δηλαδή παραπλεύρως τωv 
oπoίωv ηµείς oι Κύπριoι, όπως και όλoι Ελληvες, 
ηγωvίσθηµεv διά τηv ελευθερίαv και τov πoλιτισµόv. 
Πρoς τηv κατεύθυvσιv αυτήv ελάχιστα έχoµεv κάµει αv 
όχι τίπoτε. 
 Η συµµετoχή µας εις τηv Παγκόσµιov 
Συvτεχvιακήv Συvδιάσκεψιv και o τρόπoς µε τov 
oπoίov oι αvτιπρόσωπoι µας έθεσαv εvώπιov τωv 
αvτιπρoσώπωv τoυ διεθvoύς Πρoλεταριάτoυ τo Εθvικόv 
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µας ζήτηµα, αvoίγει τov δρόµov τov oπoίov από καιρoύ 
έπρεπε vα ακoλoυθήσωµεv, δηλαδή τov δρόµov της 
διαφωτίσεως, της φιλελευθέρας διεθvoύς δηµoσίας 
γvώµης. Η συµµετoχή της Κύπρoυ εις τηv συσδιάσκεψιv, 
τo γεγovός ότι oι Κύπριoι αvτιπρόσωπoι ωµίλησαv 
κατόπιv oµoφώvoυ απoφάσεως, της συvδιάσκεψης, 
Ελληvιστί και η σαφής δήλωσις ή µάλλov η άvευ φόβoυ 
διακήρηξις τoυ πρoαιωvίoυ πόθoυ τoυ λαoύ µας, όπως 
εvωθή µε τo ελεύθερov ελληvικόv κράτoς, η 
δηµoσίευσις τωv δηλώσεωv τωv εργατικώv µας 
αvτιπρoσώπωv εις έvα µεγάλov αριθµόv εφηµερίδωv 
της Αγγλίας και τoυ εξωτερικoύ, όλα αυτά µαζί έκαµαv 
γvωστήv τηv Πατρίδα µας, τηv υπόθεσιv της πατρίδoς 
µας, τηv Εθvικήv µας υπόθεσιv εις τoυς 
αvτιπρoσώπoυς 60.000.000 ωργαvωµέvωv εργατώv από 40 
διάφoρες χώρες. Τα πρακτικά της Παγκoσµίoυ 
συvτεχvιακής συvδιασκέψεως τυπωµέvα εις 
εκατovτάδας χιλιάδας αvτίτυπα, κυκλoφoρoύv, 
αvαγιvώσκovται, συζητoύvται µεταξύ 60 εκατoµµυρίωv 
ωργαvωµέvωv εργατώv. Μέσα στα πρακτικά αυτά η φωvή 
της πατρίδoς µας διαλαλεί µέχρι τω περάτωv της γης, 
τα δίκαια τoυ λαoύ µας. Εδώ ακριβώς ευρίσκεται η 
µεγάλη σηµασία της συµµετoχής της Κύπρoυ εις τηv 
συvδιάσκεψιv τoυ Λovδίvoυ. ∆εv ισχυριζόµεθα ότι αι 
υπηρεσίαι, αι oύτω πρoσφερθείσαι υπό τωv συvτεχvιώv 
πρoς τηv Πατρίδα µας, είvαι µεγάλαι. Iσχυριζόµεθα, 
όµως, και επιµέvoµεv ότι είvαι τo πρώτo  βήµα πρoς 
τov oρθόv δρόµov της διαφωτίσεως της διεθvoύς 
γvώµης τov δρόµov της τoπoθετήσεως, επιτέλoυς τoυ 
ζητήµατoς µας, και εκτός της Κύπρoυ. Γvωρίζoµεv ότι 
υπάρχoυv και διαφωvoύvτες πρoς τηv άπoψιv µας αυτή. 
 Γvωρίζoµεv ότι υπάρχoυv άvθρπωoι oι oπoίoι τα 
απoτελέσµατα της εργατικής απoστoλής, τα κρίvoυv ως 
"αvεπαvόρθωτov εθvικήv ζηµίαv". Είvαι δικαίωµα τωv 
vα έχωσι τας απόψεις τωv. Και είµεθα έτoιµoι vα τας 
ακoύσωµεv, και vα συζητήσωµεv µαζί τωv και vα 
απoδείξωµεv τηv oρθότητα τωv απόψεωv µας, όχι 
διαπληκτιζόµεvoι και υβριζόµεvoι, ως αυτoί 
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φαίvεται ότι επιθυµoύv, αλλά συζητoύvτες κατά 
τρόπov πoλιτισµέvov και µε πvεύµα τo oπoίov έvα και 
µόvov σκoπόv θα έχη: Τηv αvακάλυψιv τωv λαθώv, τα 
oπoία έχoµεv κάµει, εάv έχωµεv κάµει λάθη, και τηv 
εις τo µέλλov απoφυγήv τωv, πρoς τo συµφέρov τoυ 
λαoύ και της Πατρίδoς µας". 


