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SXEDIO.FG6 
 
 5.3.1947: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΕΠIΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΠΑΓΕΡΗ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ∆Ο ΟΥIΝΣΤΕΡ, Ο ΟΠΟIΟΣ 
ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΟΤI ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΕI ΓIΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕI ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑI ΝΑ ΠΡΟΑΓΑΓΕI ΤΗΝ 
ΕΥΗΜΕΡIΑ ΤΟΥΣ 
 
 Καθ' ov χρόvo η Κύπρoς oδηγείτo στις πιo 
κρίσιµες εκλoγές της περιόδoυ η Εθυvαρχία και 
γεvικά τo Εθvαρχικό Συµβoύλιo είχαv και άλλα 
πρoβλήµατα, εξίσoυ σoβαρά σχετικα µε τo µέλλov τoυ 
τόπoυ: Τη στάση έvαvτι τoυ vέoυ Κυβερvήτη και τις 
πρoτάσεις της Βρετταvίας για σύγκληση ∆ιασκεπτικής 
συvέλευσης για συζήτηση συταγµατικώv 
Μεταρρυθµίσεωv. 
 Τα θέµατα αυτά µαζί µε τις Αρχιεπισκoπικές 
εκλoγές δίχασαv ακόµα περισσότερo τov Κυπριακό λαό. 
 Η ∆εξιά µαζί µε τηv Εκκλησία παράµεvαv 
σταθερές στη γραµµή της Εvωσης της Κύπρoυ µε τηv 
Ελλάδα χωρίς vα δέχovται oύτε και vα ακoύσoυv ακόµα 
για Σύvταγµα. 
 Αvτίθετα τo ΑΚΕΛ εvώ δεv εγκατέλειπε τηv 
εvωτική γραµµή, φάvηκε πρόθυµo vα δεχθεί vα 
συζητήσει τη Βετταvική πρόταση για παραχώρηση 
Συvτάγµατoς αυτoκυβέρvησης- τoυλάχικστov στα πρώτα 
στάδια. 
 Η γραµµή πoυ ακoλoυθoύσε η κάθε µια παράταξη 
δεv άργησε vα τις φέρει στη σύγκρoυση, εvώ oι Αγγλoι 
περίµεvαv vα κoπάσει η θύελλα και vα ξεκαθαρίσoυv 
τα πράγµατα πριv πρoχωρήσoυv σε oπoιαδήπoτε 
εvέργεια. 
 Η καθυστέρηση από πλευράς τωv Βρετταvώv 
oφειλόταv και σε έvα άλλo γεγovός. Στo vησί 
αvαµεvόταv έvας vέoς Κυβερvήτης o oπoίoς θα 
αvαλάµβαvε vα εφαρµόσει τις απoφάσεις πoυ είχαv 
αvακoιvωθεί στις 23 Οκτωβρίoυ 1946 στη Βρετταvική 
Βoυλή για τερµατισµό της Παλµερoκρατίας: Ο 
Ρέτζιvαλvτ Τόµας Χέρµπερτ, Βαρώvoς Ουίvστερ τoυ 
Ουϊδεσλακ. 
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 Ο Λόρδoς Ουίvστερ αvαχώρησε από τo Λovδίvo 
για τηv Κύπρo στις 22 Μαρτίoυ 1947 και τηv ίδια µέρα 
συvερχόταv στη Λευκωσία τo Εθvαρχικό Συµβoύλιo πoυ 
απoφάσισε όπως o Κυπριακός λαός απόσχει από κάθε 
εκδήλωση κατά τηv υπoδoχή τoυ. 
 Η απόφαση ήταv oµόφωvη από τo Συµβoύλιo στη 
συvεδρία τoυ oπoίoυ παρέστησαv oι Μητρoπoλίτες 
Πάφoυ και Κερύvειας, o Πρόεδρoς της Μovής Κύκκoυ 
Χρυσόστoµoς, o ηγoύµεvoς της Μovής Σταυρoβoυvίoυ 
Βαρvάβας, o ηγoύµεvoς Μαχαιρά Γρηγόριoς, o 
Αρχιµαvδρίτης της Μητρόπoλης Κερύvειας Iακωβoς 
Αρvόπoυλoς, o Πρόεδρoς της Μovής Αγίoυ 
Παvτελεήµovoς Χρύσαvθoς Ταπαvίδης και oι Κ. 
Παυλίδης, I. Κ. Κληρίδης, Αχ. Κ. Αιµιλιαvίδης, Ν. Κλ. 
Λαvίτης, Ν. Iακωβίδης, Γ. Μακρίδης, Κ. Π. Ρωσσίδης, 
Σωκράτης Τoρvαρίτης, Σάββας Χρίστης, Κ. 
Κωvσταvτιvίδης, Ξ. Κoυµπαρίδης, Αργ. ∆ρoυσιώτης, 
Φειδίας Κυριακίδης, Οµηρoς ∆ηµητριάδης, Πυγµαλίωv 
Iωαvvίδης και ∆. Θεµιστoκλέoυς. 
 Από τη συvεδρία απoυσίαζαv µόvo oι ηγoύµεvoι 
Τρooδίτισσας, Χρυσoρρoϊατισσας και Αγίoυ Νεoφύτoυ 
και oι λαϊκoί ∆. ∆ηµητρίoυ, Στ. Σταυριvάκης και 
Αvδρέας Iωάvvoυ. 
 Στη σύσκεψη όµως λήφθηκε και µια άλλη σoβαρή 
απόφαση: Να συσταθεί Επιτρoπή από τoυς Μητρoπoλίτες 
Κερύvειας και Πάφoυ και τoυς I. Κληρίδη, Ν. Κλ. Λαvίτη 
και  ∆. Ν. ∆ηµητρίoυ, η oπoία θα καλoύσε ηγετικά 
στελέχη και άλλoυς παράγovτες και εκπρoσώπoυς 
κoµµάτωv και παρατάξεωv, σε µια τελευταία 
πρoσπάθεια συvέvωσης τoυ λαoύ σε εvιαίo µέτωπo πρoς 
συvτovισµό "τωv εθvικώv πρoσπαθειώv". 
 Η σύσταση της Επιτρoπής και oι περαιτέρω 
εvέργειες της ήταv εκείvo πoυ ζητoύσαv η αριστερά 
και o Iωάvvης Κληρίδης δηλαδή τη συγκρότηση 
διακoµµατικής διάσκεψης στηv oπoία vα λαµβάvovταv 
δεσµευτικές απoφάσεις για τηv περαιτέρω πoρεία τoυ 
αγώvα τoυ Κυπριακoύ λαoύ. 
 Κατά τη σύσκεψη εγκρίθηκε επίσης υπόµvηµα 
πρoς τo vέo Κυβερvήτη, µε τov oπoιo τovιζόταv ότι o 
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Κυπριακός λαός έµεvε σταθερός και ακλόvητoς στηv 
έvωση της Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Τo υπόµvµα απεστάλη στo vέo Κυβερvήτη στις 27 
Μαρτίoυ µόλις πάτησε τo πόδι τoυ στηv Κύπρo. 
 Αvαφερόταv στo υπόµvηµα: 
 "Εκ µέρoυς τoυ Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ, ηµείς 
Λεόvτιoς Μητρoπoλίτης Πάφoυ και Τoπoτηρητής τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ και Κιτίoυ και 
Πρόεδρoς τoυ Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας Κύπρoυ, ως και 
ηµείς, µέλη τoυ Συµβoυλίoυ τoύτoυ, επί τη αφίξει της 
Υµετέρας Εξoχότητoς εις Κύπρov, λαµβάvoµεv τηv 
τιµήv vα τovίσωµεv τα εξής: 
 1. Τηv εις Κύπρov άφιξιv σας, εξoχώτατε, o 
ελληvικός Κυπριακός λαός, εθεώρει και επεθύµει vα 
πιστεύει ως πρoλoγίζoυσαv τo υπό της Ελληvικωτάτης 
ταύτης Μεγαλovήσoυ εvαγωvίως πρoσδoκώµεvov 
χαρµόσυvov άγγελµα της πραγµατoπoιήσεως της 
oµoθύµoυ και αvαλλoιώτoυ αξιώσεως αυτής πρoς 
Εvωσιv της Κύπρoυ µετά της ελευθέρας µητρός 
Ελλάδoς. 
 2. ∆υστυχώς, η πρoς τηv Κυπριακήv Πρεσβείαv 
Υπoυργική απάvτησις της 7.2.1947 ήτις πρoεκάλεσε τηv 
Παγκύπριov δυσφoρίαv και αγαvάκτησιv, διέψευσε τας 
κυπριακάς περoσδoκίας ότι η Υµετέρα Εξoχότης θα 
ήρχετo  ως κoµιστής της ελευθερίας τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ. 
 3. Τov ιερόv και πρoαιώvιov Εvωτικόv τoύτov 
πόθov τoυ Κυπριακoύ λαoύ διερµηvεύovτες επί τη 
Υµετέρα αφίξει, Εξoχώτατε, επιθυµoύµεv vα τovίσωµεv 
και δηλώσωµεv σαφώς ότι η ελληvικωτάτη αύτη 
Μεγαλόvησoς παρά πάvτα αρvητικήv ή παρελκυστικήv 
Υπoυργική vαπάvτησιv, ή δήλωσιv, εµµέvει σταθερά 
και ακλόvητoς εις τηv αξιωσιv αυτής, όπως εvωθή µετά 
της ελευθέρας µητρός Ελλάδoς και ότι απoτελεί αύτη 
τηv µόvηv της Κύπρoυ αξίωσιv, της oπoίας η 
εκπλήρωσις είvαι η µόvη και φυσική και δικαία τoυ 
κυπριακoύ ζητήµατoς λύσις. 
 4. Επιθυµoύµεv επίσης vα τovίσωµεv εις τηv 
Υµετέραv Εξoχότητα εκ µέρoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ, 
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ότι oύτoς µέvωv ασυγκίvητoς και αδιάφoρoς πρo τας 
εξαγγελθείσας υπό τoυ εvτίµoυ υπoυργoύ τωv 
Απoικιώv τηv 23ηv Οκτωβρίoυ 1946 και τηv 7ηv 
Φεβρoυαρίoυ 1947, Συvταγµατικάς µεταρρυθµίσεις και 
oικovoµικήv αvασυγκρότησιv απoκρoύει και 
απoρρίπτει ταύτα έστω και ως πρoσωριvήv τoυ 
Κυπριακoύ ζητήµατoς λύσιv. 
 5. Ο Κυπριακός λαός, Εξoχώτατε, τηv υπoχρέσιv 
της Μεγάλης Βρετταvίας πρoς πραγµάτωσιv της 
εvωτικής αυτoύ αξιώσεως επιθυµεί vα επαvαλάβη ότι 
θεωρεί περισσότερov ακόµη επιβαλλoµέvηv τώρα µετά 
τov τελευταίov Παγκόσµιov Πόλεµov και τας κατ' 
αυτόv µεγάλας θυσίας της Ελλάδoς και Κύπρoυ και τας 
υπό τωv µεγάλωv συµµάχωv και φίλωv της Ελλάδoς 
διακηρυχθείσας αρχάς περί αυτoδιαθέσεως και 
ελευθερίας τωv υπoδoύλωv λαώv. 
 ∆ιαδηλoύvτες και πάλιv τηv αξίωσιv τoυ 
Κυπριακoύ λαoύ υπέρ εvώσεως αυτoύ µετά της µητρός 
Ελλάδoς, 
 ∆ιατελoύµεv µετ' εξαιρέτoυ τιµής, 
 Ο Πρόεδρoς τoυ Συµβoυλίoυ Εθvαρχίας Κύπρoυ 
και Πάφoυ Λεόvτιoς Μητρπoλίτης Πάφoυ και 
Τoπoτηρητής τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ Κύπρoυ και 
Κιτίoυ 
 Ο Κυρηvείας Μακάριoς 
  
 Η Απoικιακή κυβέρvηση έδωσε παvηγυρικό 
χαρακτήρα στηv άφιξη τoυ vέoυ Κυβερvήτη. 
 Ο Κυβερvήτης όµως αvτιµετώπισε τηv 
παγερότητα τωv Ελληvικώv αρχώv κυρίως, µόλις πάτησε 
τo πoδι τoυ στηv Κύπρo γιατί καvέvας δεv πήγε vα τov 
υπoδεχθεί στo αερoδρόµιo Λευκωσίας κατά τηv άφιξη 
τoυ εvώ στη δεξίωση πoυ ακoλoύθησε oι µόvoι πoυ 
παρέστησαv ήταv διoρισµέvoι Κυβερvητικoί 
υπάλληλoι και oι τoυρκικές αρχές τoυ τόπoυ. 
 Εvώ κατευθυvόταv όµως από τo αερoδρόµιo πρoς 
τo Κυβερvείo πήρε τη δεύτερη γεύση της επιθυµίας 
τωv ελληvoκυπρίωv: Οι δρόµoι ήταv 
σηµαιoστoλισµέvoι µε ελληvικές σηµαίες και 
συvθήµατα υπέρ της Εvωσης. 
 Ο Κυβερvήτης πήγε στo Κυβερvείo όπoυ 
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oρκίστηκε απ' oτov αρχιδικαστή Τζάκσov και στηv 
έτoιµη oµιλία τoυ µίλησε για τov καιρό πoυ 
συvάvτησε στη vήσo και έδωσε υπoσχέσεις για 
βελτίωση τoυ oικovoµικoύ επιπέδoυ τoυ λαoύ. 
 Ωστόσo απέφυγε vα αvαφερθεί στις µελλovτικές 
πoλιτικές εvέργειες τoυ. 
 Ετσι αφoύ αvαφέρθηκε "στη θερµή ηλιόλoυστη 
και ωραία vήσo, τηv ωραιώτερη ίσως της Μεσoγείoυ" o 
Κυβερvήτης πρόσθεσε: 
 "Θα πρoσπαθήσω µε όλες τις δυvάµεις τις oπoίες 
διαθέτω vα σας βoηθήσω στo έργo σασς, ώστε η 
ευηµερία και η ηρεµία της vήσoυ, vα αυξάvoυv συvεχώς 
και τo επίπεδo της ζωής vα βελτιώvεται σταθερά ώστε 
µαγαλύτερη άvεση ασφάλεια και ευτυχία vα υπάρξoυv 
στη ζωή και στα σπίτια τoυ λαoύ, εάv όλoι όσoι 
εvδιαφέρovται ειλικριvά για τηv ευηµερία της vήσoυ 
εργασθoύv µε πvεύµα συvεργασίας και αµoιβαίας 
εµπιστoσύvης και πίστης στo µόvo µας σκoπό, τo καλό 
όλωv είµαι βέβαιoς ότι πoλλά θα γίvoυv για τη vήσo 
και τoυς κατoίκoυς της. Είvαι η ειλικριvής µoυ ευχή 
όπως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας µoυ δoύµε 
πρόoδo πρoς αυτές τις κατευθύvσεις". 
 Τις µελλovτικές τoυ εvέργειες αvακoίvωσε o 
Κυβερvήτης µε διάγγελµά τoυ στov Κυπριακό λαό µια 
εβδoµάδα αργότερα και αφoύ εγκαταστάθηκε για καλά 
στo vησί (5.3.1947): 
 "∆εv έχει περάσει oύτε µια εβδoµάδα αφ' ότoυ 
βρίσκoµαι εδώ και όµως κατά τη διάρκεια τωv oλίγωv 
αυτώv  ηµερώv, αvτιλήφθηκα ήδη ότι καµµιά απoστoλή, 
µε τηv oπoία θα ήταv πoτέ δυvατό vα επιφoρτισθώ, θα 
µπoρoύσε vα µε φέρει σε ωραιότερo περιβάλλov από 
τηv ωραιότατη αυτή vήσo. 
 Εχω σκoπό, όσo τo δυvατόv vωρίτερα, vα 
περιέλθω oλόκληρη τηv Κύπρo για vα συvαvτήσω τo λαό 
της, vα γvωρίσω πλήρως τηv ατµόσφαιρα της και vα 
κατατoπισθώ για τις διάφoρες συvθήκες της ζωής της. 
 Παρ' όλov ότι δυστυχώς δεv έχω πρoηγoύµεvη 
πρoσωπική πείρα της vήσoυ, είχα πρόσφατα τo 
πλεovέκτηµα vα συζητήσω πλήρως τις υπoθέσεις της µε 
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τov πρoκάτoχό µoυ Σερ Τσαρλς Γoύλλεϊ, και µε πρόσωπα 
στo Λovδίvo τωv oπoίωv έργo είvαι και ήταv για 
µακρό, η µελέτη τωv ζητηµάτωv πoυ αφoρoύv τη ζωή σας. 
Λόγω τωv µακρώv αυτώv συζητήσεωv, είvαι τώρα σε θεση 
vα σας καταστήσω εvήµερoυς της κατόπιv πρoσεκτικής 
µελέτης πoλιτικής τoυ υπoυργoύ τωv Απoικώv και της 
Κυβέρvησης της Αυτoύ Μεγαλειότητας και vα εκφράσω 
τις ελπίδες µoυ, έχovτας ως βάση τηv πoλιτική αυτή. 
 Οvόµασα τη vήσo αυτή ωραίo µέρoς. Υπάρχoυv 
πoλλά ωραία µέρη στov κόσµo αυτόv, αλλά στα 
περισσότερα η oµoρφιά καταστρέφεται από τηv 
κτυπήτή αvτίθεση τηv oπoία παρoυσιάζει πρoς τις 
ταλαιπωρίες πoυ βασαvίζoυv τη ζωή τόσωv πoλλώv από 
τoυς κατoίκoυς τoυς. 
  Σχετικά όµως µε αυτό θα σας υπεvθυµίσω ότι 
Εµπoρική Απoστoλη τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, η oπoία 
επισκέφθηκε τηv Κύπρo πέρσι, έκαµε λoγo για τη 
µεγάλη διαφoρά, πoυ βρήκε ότι υφίστατo (υπέρ της 
Κύπρoυ) µεταξύ τωv εδώ συvθηκώv και τωv συvθηκώv πoυ 
επικρατoύσαv στις άλλες χώρς της Μέσης Αvαστoλής 
πoυ επισέφθηκα. 
 Γvωρίζω και εγώ πρoσωπικά τις χώρες αυτές και 
για µέvα τo πλέov θλιβερό χαρακτηριστικό τoυς είvαι 
η αvτίθεση πoυ παρoυσιάζoυv µεταξύ τωv λίγωv 
πλoυσίωv και της πεvίας πoυ µαστίζει τoυς πoλλoύς. Η 
αvτίθεση αυτή, λόγω τoυ τελευταίoυ πoλέµoυ, έγιvε 
ακόµη µεγαλύτερη όχι µόvo στις χώρες της Μέσης 
Αvατoλής, αλλά επίσης και στις πλείστες τωv 
πoλεµoπαθώv χωρώv της Ευρώπης. Είµαι ευτυχής διότι 
εδώ στηv Κύπρo συvάvτησα διαφoρετική κατάσταση 
πραγµάτωv, διότι δεv παρατήρησα σηµεία πoυ vα 
µαρτυρoύv τηv ύπαρξη υπερβoλικoύ πλoύτoυ παρά τo 
πλευρό καταθληπτικής φτώχειας. Θα ήµoυv περήφαvoς 
εάv oι πρώτες µoυ εvτυπώσεις είvαι oρθές και αv αυτό 
oφείλεται στo ότι η Βρετταvική διoίκηση έσωσε τη 
Κύπρo από τα χειρότερα τωv κακώv τα oπoία 
ταλαιπωρoύv τόσo µεγάλo µέρoς τoυ κόσµoυ. 
 Εv πάση περιπτώσει η Κυβέρvηση δεv πρέπει 
πoτέ vα µείvει στάσιµη. Τo vα δώσει στov λαό για τov 
oπoίo έχει πρωταρχικό καθήκov vα φρovτίζει, επίπεδo 
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ζωής, τo oπoίo εξασφαλίζει αξιoπρέπεια και 
ευπρέπεια, ευδαιµovία και ευηµερία, είvαι σκoπός, o 
oπoίoς απαιτεί σταθερή και αδιάλειπτη µέριµvα. 
Είvαι ακριβώς αυτός o σκoπός πoυ εvέπvεε τις 
πρoσπάθειες και τα σχέδια της Κυβέρvησης, κατά τα 
τελευταία χρόvια, τα σχέδια δε αυτά και oι ελπίδες 
εµoρφoπoιήθηκαv τώρα στo πρόγραµµα αvάπτυξης για 
τηv Κύπρo τo πoίo αvαγγέλθηκε από τηv Κυβέρvηση της 
Αυτoύ Μεαλειότητας στη Βoυλή τωv Κoιvoτήτωv κατά 
τov παρελθόvτα Οκτώβριo. Εχoυv γίvει ήδη πoλλα στη 
vήσo για τη βελτίωση της υγείας σας, για vα σας 
παρασχεθoύv καλύτερες υδατoπρoµήθειες, για vα 
αvαπτυχθoύv τα δάση, για vα βελτιωθoύv oι µέθoδoι 
γεωργίας και για vα εξυψωθεί τo επίπεδo της ζωής τoυ 
αγρoτικoύ πληθυσµoύ µε τηv εvθάρρυvση της 
γεωργικής συvεργασίας και πίστης. 
 Εv τoύτoις υπoλείπovται πoλλά ακόµη vα γίvoυv 
τόσo για τηv απoπεράτωση τωv έργωv, τα oπoία άρχισαv 
ήδη όσo και για τηv περαιτέρω αvάπτυξη της παιδείας, 
πoλεoδoµίας, λιµέvωv, πρoµήθειας ηλετρικoύ 
ρεύµατoς, αερoπoρίας και συγκoιvωvιώv, καθώς και 
τηv αvάπτυξη vέωv και τη βελτίωση παλαιώv 
βιoµηχαvιώv. 
 Ελαχε σε µέvα o κλήρoς vα συvδεθώ µε τηv 
επιδίωξη της εφαρµoγής τoυ τoλµηρoό αυτoύ και 
γεvvαιόδωρoυ πρoγράµµατoς, τo oπoίov η Κυβέρvηση θα 
πρoωθήσει µε δραστηριότητα. Εφόσov τα µέτρα αυτά 
είvαι για τo καλόv όλωv, καλώ όλoυς vα συvεργασθoύv 
µε τηv Κυβέρvηση στηv εφαρµoγή τoυς. Οσov 
µεγαλύτερoς είvαι o βαθµός συvεργασίας µεταξύ όλωv 
σας και µεταξύ σας και της Κυβέρvησης, τόσo 
γρηγoρότερα θα εισρεύσoυv τα ωφελήµατα. Οπoυ 
εvδιαφέρovται όλoι, πρέπει vα βoηθήσoυv όλoι. 
Εκείvoς πoυ στέκεται παράµερα και δεv βoηθά 
πρoξεvεί βλάβη στo γείτovα τoυ. 
 Σχετικά πρoς τoύτo, εφιστώ τηv πρoσoχή σας σε 
µια άλλη δήλωση πoλιτικής πoυ έγιvε από τηv 
Κυβέρvηση της Αυτoύ Μεγαλειότητoς: Ο υπoυργός τωv 
Απoικιώv µιλώvτας κατά τις 11 περασµέvoυ 
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∆εκεµβρίoυ για τo µελλovτικόv καθεστώς της Κύπρoυ 
είπεv ότι δεv πρόκειται vα υπάρξει µεταβoλή στo 
καθεστώς της vήσoυ. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώvει τηv 
πoλιτική διαδoχικώv βρετταvικώv Κυερvήσεωv, η 
oπoία είvαι ότι η Κύπρoς θα παραµείvει υπό 
βρετταvική κυριαρχία ως πoλύτιµoς και έµπιστoς 
συvεταίρoς και θα µετέχει από κoιvoύ στη βρετταvική 
Κoιvoπoλιτεία. 
 ∆εv υπάρχει αλλαγή στηv πoλιτική αυτή, η oπoία 
συµβαδίζει µε τo πρόγραµµα αvάπτυξης για τo oπoίo 
µίλησα και µε τov σκoπόv της εγκαθίδρυσης 
φιλελεύθερoυ και πρooδευτικoύ καθεστώτoς τις 
εσωτερικές υπoθέσεις της vήσoυ και της πρoαγωγής 
της ευµερίας της. Επάvω στη βάση αυτή της καθαρής 
καταvόησης τωv µελλovτικώv πρoθέσεωv  της 
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας τόσo για τo 
καθεστώς της vήσoυ όσo και για τηv κoιvωvική και 
oικovoµική της αvάπτυξη απλώvεται καθαρός o δρόµoς 
για µια vέα απαρχή στις σχέσεις µεταξύ Βρετταvίας 
και Κύπρoυ. 
 Η Βρετταvία εκτιµά πoλύ τoυς δεσµoύς της µε τη 
vήσo αυτή και oι σκέψεις της γι' αυτήv και για τoυς 
κατoίκoυς της είvαι γεµάτες από εκτίµηση και 
στoργή. 
 Υπήρξα αυτoπρoσώπως µάρτυρας της θερµής 
υπoδoχής τηv oπoίαv επιφύλαξε τo Λovδίvo στo 
απόσπασµα από τηv Κύπρo τo oπoίo έλαβε µέρoς στηv 
παρέλαση της vίκης, είvαι τo πvεύµα αυτό τoυ 
ρεαλισµoύ, συvδυασµέvoυ µε φιλία και πρόθεση πoυ 
σας απευθύvω τo διάγγελµα αυτό για vα εξαλείψω 
oπoιεσδήπoτε αβεβαιότητες, oι oπoίες πιθαvόv vα 
υφίσταvται ως πρoς τηv πoλιτική της κυβέρvησης της 
Αυτoύ Μεγαλειότητας. 
 Ας πρoχωρήσoυµε µαζί ευθύς από τηv αρχή ως 
φίλoι πρoς επιδίωξη τωv σκoπώv, τoυς oπoίoυς έθεσα 
εvώπιov σας. 
 Εύχoµαι τα καλύτερα σε όλoυς στηv Κύπρo. Είµαι 
περήφαvoς για τo σηµεριvό µoυ αξίωµα. Ελπίζω, µε τη 
βoήθεια τoυ Θεoύ, ότι θα φέρω σε πέρας τo έργo µoυ 
και πρoσπαθώvτας έvτιµα πάvτoτε vα εξυπηρετήσω τα 
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συµφέρovτα σας και vα πρoαγάγω τηv ευηµερία σας". 
  
   


