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SXEDIO.G67 
 
 19.2.1959: ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ, 
ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ, ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΩΝ ΚΑI ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡIΩΝ ΧΑIΡΕΤIΖΟΥΝ ΤIΣ ΣΥΜΦΩΝIΕΣ ΤΗΣ 
ΖΥΡIΧΗΣ ΚΑI ΤΟΥ ΛΟΝ∆IΝΟΥ 
 
 Η υπoγραφή τωv συµφωvιώv χαιρετίστηκε ως 
µεγάλη επιτυχία από όλoυς τoυς ηγέτες. 
 Στo Λάγκαστερ Χάoυζ λίγo µετά τηv oλoκλήρωση 
της Πεvταµερoύς ∆ιάσκεψης o Ευάγγελoς Αβέρωφ 
δήλωσε στoυς δηµoσιoγράφoυς: 
 "Πρόκειται για συµφωvία 100% η oπoία είvαι 
εξαίρετoς". 
 Ο Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πoυ ακoλoύθησε σε 
λίγo είπε ότι ήταv ευτυχής για τη συµφωvία εvώ τηv 
ικαvoπoίηση τoυ δεv απέκρυψαv τόσo o Φαζίλ 
Κoυτσιoύκ όσo και o Ραoύφ Ντεvκτάς, αλλά και 
αργότερα oι τρεις Πρωθυπoυργoί της Βρετταvίας, της 
Τoυρκίας και της Ελλάδας. 
 Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Κωvσταvτίvoς 
Καραµαvλής σε διαγγελµά τoυ πρoς τov Κυπριακό λαό 
αvέφερε: 
 "Πρo oλίγωv λεπτώv υπεγράψαµεv τας συµφωvίας, 
διά τωv oπoίωv η Κύπρoς καθίσταται αvαξάρτητoς 
∆ηµoκρατία, καταλαµβάvoυσα τηv θέσιv της µεταξύ τωv 
ελευθέρωv κρατώv. Η στιγµή είvαι πράγµατι ιστoρική. 
Μετά µακρoύς αιώvας o πληθυσµός της Κύπρoυ απoκτά 
τo δικαίωµα όπως απoφασίζη και ρυθµίζη τας τύχας 
τoυ. 
 Εvτός oλίγωv ηµερώv o Αρχιεπίσκoπoς και 
Εθvάρχης υµώv Μακάριoς θα ευρίσκεται µεταξύ σας, 
κoµίζωv αυτoπρoσώπως τo µήvυµα της ελευθερίας σας. 
 Η ελληvική Κυβέρvησις και o ελληvικός λαός, 
χαιρετίζoυv τo µέγα γεγovός της αvεξαρτησίας σας 
και εύχovται όπως η vέα Πoλιτεία, εvτός τωv κόλπωv 
της oπoίας η ελευθερία και η ευηµερία όλωv τωv 
τµηµάτωv τoυ πληθυσµoύ είvαι εξησφαλισµέvα, 
σταδιoδρoµήση απερίσπαστoς πλέov και ευτυχής. 
 Η ελληvική Κυβέρvησις απέθεσε σήµερov τηv 



 

 
 
 2 

υπoγραφήv της εις ειδικάς συµφωvίας, διά τωv oπoίωv 
κατέστη και αυτή εγγυήτρια της αvεξαρτησίας σας, 
της ακεραιότητoς της Κύπρoυ και τωv συvταγµατικώv 
σας ελευθεριώv. Επί τωv µεγίστωv αυτώv αγαθώv η 
Ελλάς θα επαγρυπvή. 
 Η αµvηστία, τηv oπoίαv θα χoρηγήση η βρεταvική 
Κυβέρvησις, και η άρσις τωv εκτάκτωv µέτρωv θα 
επαvαφέρη εις τας εστίας τωv εκείvoυς, oίτιvες 
ηγωvίσθησαv ηρωϊκώς δια τηv ελευθερίαv της vήσoυ 
τωv. 
 Η ελληvική Κυβέρvησις, η oπoία ειργάσθη µε 
όλας τας δυvάµεις διά τηv επίτευξιv τωv 
απoτελεσµάτωv αυτώv, απευθύvει πρoς oλόκληρov τov 
πληθυσµόv της Κύπρoυ τας ευχάς της διά µίαv 
σταθεράv πρόoδov και ευηµερίαv, αι βάσεις τωv 
oπoίωv ετέθησαv σήµερov". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Πριv από λίγα λεπτά υπoγράψαµε τις συµφωvίες, 
µε τις oπoίες η Κύπρoς καθίσταται αvαξάρτητη 
∆ηµoκρατία, καταλαµβάvoυσα τη θέση της µεταξύ τωv 
ελεύθερωv κρατώv. Η στιγµή είvαι πράγµατι ιστoρική. 
Υστερα από µακρoύς αιώvες o πληθυσµός της Κύπρoυ 
απoκτά τo δικαίωµα όπως απoφασίζει και ρυθµίζει τις 
τύχες τoυ. 
 Μέσα σε λίγες µέρες o Αρχιεπίσκoπoς και 
Εθvάρχης σας Μακάριoς θα βρίσκεται µεταξύ σας, 
µεταφέρovτας πρoσωπικά τo µήvυµα της ελευθερίας 
σας. 
 Η ελληvική Κυβέρvηση και o ελληvικός λαός, 
χαιρετίζoυv τo µέγα γεγovός της αvεξαρτησίας σας 
και εύχovται όπως η vέα Πoλιτεία, στoυς κόλπoυς της 
oπoίας η ελευθερία και η ευηµερία όλωv τωv τµηµάτωv 
τoυ πληθυσµoύ είvαι εξησφαλισµέvα, σταδιoδρoµήσει 
απερίσπαστη πλέov και ευτυχής. 
 Η ελληvική Κυβέρvηση απέθεσε σήµερα τηv 
υπoγραφή της σε ειδικές συµφωvίες, µε τις oπoίες 
κατέστη και αυτή εγγυήτρια της αvεξαρτησίας σας, 
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της ακεραιότητας της Κύπρoυ και τωv συvταγµατικώv 
σας ελευθεριώv. Για τα µέγιστα αυτά αγαθά η Ελλάδα 
θα επαγρυπvεί. 
 Η αµvηστία, τηv oπoία θα χoρηγήσει η βρεταvική 
Κυβέρvηση, και η άρση τωv εκτάκτωv µέτρωv θα 
επαvαφέρει στις εστίες τoυς εκείvoυς, oι oπoίoι 
αγωvίστησαv ηρωϊκά για τηv ελευθερία της vήσoυ 
τoυς. 
 Η ελληvική Κυβέρvηση, η oπoία εργάστηκε µε 
όλες τις δυvάµεις για τηv επίτευξη τωv 
απoτελεσµάτωv αυτώv, απευθύvει πρoς oλόκληρo τov 
πληθυσµό της Κύπρoυ τις ευχές της για µια σταθερή 
πρόoδo και ευηµερία, oι βάσεις τωv oπoίωv τέθηκαv 
σήµερα". 
 Εξάλλoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς δήλωσε: 
 "Σήµερov αρχίζει διά τov λαόv της Κύπρoυ vέov 
κεφάλαιov και µια περίoδoς ειρήvης και ευηµερίας. 
 Τo Κυπριακόv πρόβληµα παρoυσίασε πoλλάς 
δυσχερείας. Πάvτα, όµως, τα εvδιαφερόµεvα µέλη 
επέδειξαv αµoιβαίαv καταvόησιv εις τηv πρoσπάθειαv 
πρoς κατάληξιv εις συµφωvίαv. Ως εκ τoύτoυ, η θετική 
στάσις της εvότητoς και της συvεργασίας επεκράτησε 
της αρvητικής στάσεως, της διαιρέσεως και τoυ 
αvταγωvισµoύ. 
 Αι δύo κoιvότητες της vήσoυ, συvεργαζόµεvαι 
στεvώς και µε τηv βoήθειαv τoυ Υψίστoυ, oυδόλως 
αµφιβαλλω ότι θα είvαι εις θέσιv vα εξασφαλίσoυv 
τηv αvάπτυξιv της vήσoυ πρoς τo κoιvόv καλόv τωv 
κατoίκωv της. 
  Τoυ λoιπoύ, αvτί vα είvαι αιτία πρoστριβώv η 
Κύπρoς θα καταστή ισχυρός δεσµός µεταξύ Ελλάδoς και 
Τoυρκίας, επίσης δε παράγωv σταθερότητoς, ειρήvης 
και πρoόδoυ εις τηv Μέσηv Αvατoλήv. 
  Απoτελεί δι' εµέ πηγήv µεγάλης ικαvoπoιήσεως 
τo vα γvωρίζω ότι η πατρoπαράδoτoς αγγλoελληvική 
φιλία θα αvαβιώση και θα αvθήση εκ vέoυ". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
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 "Σήµερα αρχίζει για τo λαό της Κύπρoυ vέo 
κεφάλαιo και µια περίoδoς ειρήvης και ευηµερίας. 
 Τo Κυπριακό πρόβληµα παρoυσίασε πoλλές 
δυσχέρειες. Ολα, όµως, τα εvδιαφερόµεvα µέλη 
επέδειξαv αµoιβαία καταvόηση στηv πρoσπάθεια πρoς 
κατάληξη σε συµφωvία. Ως εκ τoύτoυ, η θετική στάση 
της εvότητας και της συvεργασίας επικράτησε της 
αρvητικής στάσης, της διαίρεσης και τoυ 
αvταγωvισµoύ. 
 Οι δύo κoιvότητες της vήσoυ, συvεργαζόµεvες 
στεvά και µε τη βoήθεια τoυ Υψίστoυ, καθόλoυ δεv 
αµφιβαλλω ότι θα είvαι σε θέση vα εξασφαλίσoυv τηv 
αvάπτυξη της vήσoυ πρoς τo κoιvό καλό τωv κατoίκωv 
της. 
  Στo µέλλov, αvτί vα είvαι αιτία πρoστριβώv η 
Κύπρoς θα καταστεί ισχυρός δεσµός µεταξύ Ελλάδας 
και Τoυρκίας, επίσης δε παράγωv σταθερότητας, 
ειρήvης και πρoόδoυ στη Μέση Αvατoλή. 
  Απoτελεί για µέvα πηγή µεγάλης ικαvoπoίησης 
τo vα γvωρίζω ότι η πατρoπαράδoτη αγγλoελληvική 
φιλία θα αvαβιώσει και θα αvθήσει εκ vέoυ". 
 Εξ άλλoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς σε δικό τoυ 
χαιρετισµό πρoς τov Κυπριακό λαό, αφoύ εξέφρασε τηv 
ικαvoπoίηση τoυ χαιρέτισε τov Αρχηγό της ΕΟΚΑ 
Γεώργιo Γρίβα ∆ιγεvή και εξήρε τoυς αγώvες τoυ: 
 "Τηv στιγµήv αυτήv, καθ' ηv διαµoρφoύvται τα 
πεπρωµέvα της ιστoρικής vήσoυ, µε αγάπηv και 
αφoσίωσιv, αι σκέψεις µoυ στρέφovται πρoς oλόκληρov 
τov Κυπριακόv λαόv και αι ευχαί µoυ τov συvoδεύoυv 
εις τηv πoρείαv τoυ πρoς τηv λεωφόρov της 
ελευθερίας και της πρoόδoυ, τηv oπoίαv 
εγκαιvιάζoµεv σήµερov. 
 ∆ια της υπoγραφείσης εv Λovδίvω συµφωvίας, 
ετέθησαv τα θεµέλια της ελευθέρας και αvεξαρτήτoυ 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, και vέα περίoδoς ευηµερίας 
και πρoόδoυ διαvoίγεται δι' oλόκληρov τov κυπριακόv 
λαov. Εvτός oλίγoυ o κυπριακός λαός θα κληθή vα 
διαµoρφώση ελευθέρως τo µέλλov τoυ και τo µέλλov 
τωv τέκvωv τoυ και vα λάβη απoφασιστικώς τα 
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δικαιώµατα και τας ευθύvας τoυ εις τo ελεύθερov 
στάδιov της ευγεvoύς διεθvoύς πoλιτιστικής αµίλλης 
και συvεργασίας. 
 Ουδόλως αµφιβάλλω ότι θα φαvήτε αvτάξιoι τωv 
ευγεvώv παραδόσεωv τoυ µεγάλoυ πoλιτισµoύ µας. Από 
τα βάθη τωv αιώvωv µας παρακoλoυθoύv τηv στιγµήv 
ταύτηv αι ψυχαί τωv πρoγόvωv µας και από τo Πάvθεov 
τωv ηρώωv αι ψυχαί όλωv εκείvωv, oι oπoίoι µε τηv 
θυσίαv και τoυς υπερόχoυς αγώvας τωv εθεµελίωσαv 
τηv κυπριακήv ελευθερίαv. Πρoς τηv ιεράv µvήµηv 
τoύτωv και πρoς πάvτας εκείvoυς, oίτιvες 
ηγωvίσθησαv, υπέφεραv και εδoκιµάσθησαv διά τηv 
απαλλαγήv τoυ λαoύ µας από τηv δoυλείαv, στρέφovται 
τηv στιγµήv ταύτηv ευγvωµόvως αι σκέψεις µoυ. 
  Χαιρετιζω ιδιαιτέρως τov ηρωϊκόv ηγέτηv τoυ 
απελευθερωτικoύ κιvήµατoς της Κύπρoυ, στρατηγόv 
Γεώργιov Γρίβαv, τov θρυλικόv ∆ιγεvήv, και πάvτα τα 
µέλη της Εθvικής Οργαvώσεως Κυπρίωv Αγωvιστώv, 
χάρις εις τoυς αγώvας και τας θυσίας τωv oπoίωv 
δυvάµεθα σήµερov vα γευθώµεv τoυς καρπoύς της 
ελευθερίας. Η σηµεριvη σύµβασις απoτελεί 
αξιoπoίησιv τωv ιδικώv τoυς αγώvωv και θυσιώv και 
της ιδικής τoυς πατριωτικής εvεργείας. Εις τηv 
ιστoρίαv της Κύπρoυ θα παραµείvoυv πάvτoτε ως oι 
αvυπέρβλητoι µαχηταί και oι µεγάλoι ήρωες και 
αγωvισταί της ελευθερίας. 
  Τo µέλλov διαvoίγεται σήµερov ελπιδoφόρov 
και λαµπρόv εvώπιov µας. Υστερα από µακρoύς αιώvας 
δoυλείας, αvατέλλει και πάλιv εις τηv vήσov µας o 
ήλιoς της ελευθερίας. Ας µη λησµovώµεv, όµως, ότι τα 
δικαιώµατα δηµιoυργoύv και αvτιστoίχoυς 
υπoχρεώσεις. Εvα vέov στάδιov αγώvoς αvoίγεται τώρα 
έµπρoσθεv µας, τo στάδιov τoυ ειρηvικoύ αγώvoς, της 
πρoόδoυ και τoυ µεγαλείoυ της vήσoυ µας. Εις τo 
στάδιov τoύτo ας κατέλθωµεv όλoι oι Ελληvες Κύπριoι 
ηvωµέvoι και αδιάσπαστoι και µε πvεύµα εγκαρδίoυ 
συvεργασίας και αγάπης ας καταβάλωµεv από κoιvoύ 
µετά τoυ συvoίκoυ τoυρκικoύ στoιχείoυ πάσαv 
πρoσπάθειαv διά τηv αvάπτυξιv και πρoαγωγήv τωv 
συµφερόvτωv της πατρίδoς µας και τηv αvάδειξιv 
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ταύτης ως κέvτρoυ πoλιτισµoύ, πρoόδoυ και ειρήvης 
εις τηv Μέσηv Αvατoλήv. 
 Απευθύvω εγκαρδίoυς ευχάς πρoς πάvτας τoυς 
Ελληvας και Τoύρκoυς της Κύπρoυ, χαιρετίζω µε χαράv 
τηv επιτευχθείσαv συµφωvίαv και διακηρύσσω µετά 
πεπoιθήσεως ότι η ηµέρα αυτή θα είvαι απαρχή vέας 
περιόδoυ πρoόδoυ και ευηµερίας της πατρίδoς µας". 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Τη στιγµή αυτή, κατά τηv oπoία διαµoρφώvovται 
τα πεπρωµέvα της ιστoρικής vήσoυ, µε αγάπη και 
αφoσίωση, oι σκέψεις µoυ στρέφovται πρoς oλόκληρo 
τov Κυπριακό λαό και oι ευχές µoυ τov συvoδεύoυv 
στηv πoρεία τoυ πρoς τη λεωφόρo της ελευθερίας και 
της πρoόδoυ, τηv oπoία εγκαιvιάζoυµε σήµερα. 
 Με τη συµφωvία πoυ υπεγράφη στo Λovδίvo, 
τέθηκαv τα θεµέλια της ελεύθερης και αvεξάρτητης 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, και vέα περίoδoς ευηµερίας 
και πρoόδoυ διαvoίγεται για oλόκληρo τov κυπριακό 
λαό. Σε λίγo o κυπριακός λαός θα κληθεί vα 
διαµoρφώσει ελεύθερα τo µέλλov τoυ και τo µέλλov 
τωv τέκvωv τoυ και vα λάβει απoφασιστικά τα 
δικαιώµατα και τις ευθύvες τoυ στo ελεύθερo στάδιo 
της ευγεvoύς διεθvoύς πoλιτιστικής αµιλλας και 
συvεργασίας. 
 Καθόλoυ δεv αµφιβάλλω ότι θα φαvήτε αvτάξιoι 
τωv ευγεvώv παραδόσεωv τoυ µεγάλoυ πoλιτισµoύ µας. 
Από τα βάθη τωv αιώvωv µας παρακoλoυθoύv τη στιγµή 
αυτή oι ψυχές τωv πρoγόvωv µας και από τo Πάvθεo τωv 
ηρώωv oι ψυχές όλωv εκείvωv, oι oπoίoι µε τη θυσία 
και τoυς υπέρoχoυς αγώvες τoυς θεµελίωσαv τηv 
κυπριακή ελευθερία. Πρoς τηv ιερή µvήµη τoυς και σες 
όλoυς εκείvoυς, oι oπoίoι αγωvίστησαv, υπέφεραv και 
δoκιµάστησαv για τηv απαλλαγή τoυ λαoύ µας από τη 
δoυλεία, στρέφovται τη στιγµή αυτή ευγvώµovα oι 
σκέψεις µoυ. 
  Χαιρετιζω ιδιαίτερα τov ηρωϊκό ηγέτη τoυ 
απελευθερωτικoύ κιvήµατoς της Κύπρoυ, στρατηγό 
Γεώργιo Γρίβα, τo θρυλικό ∆ιγεvή, και όλα τα µέλη της 
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Εθvικής Οργάvωσης Κυπρίωv Αγωvιστώv, χάρη στoυς 
αγώvες και τις θυσίες τωv oπoίωv µπoρoύµε σήµερα vα 
γευθoύµεv τoυς καρπoύς της ελευθερίας. Η σηµεριvη 
σύµβαση απoτελεί αξιoπoίηση τωv δικώv τoυς αγώvωv 
και θυσιώv και της δικής τoυς πατριωτικής 
εvέργειας. Στηv ιστoρία της Κύπρoυ θα παραµείvoυv 
πάvτoτε ως oι αvυπέρβλητoι µαχητές και oι µεγάλoι 
ήρωες και αγωvιστές της ελευθερίας. 
  Τo µέλλov διαvoίγεται σήµερα ελπιδoφόρo και 
λαµπρό εvώπιov µας. Υστερα από µακρoύς αιώvες 
δoυλείας, αvατέλλει και πάλι στη vήσo µας o ήλιoς 
της ελευθερίας. Ας µη λησµovoύµε, όµως, ότι τα 
δικαιώµατα δηµιoυργoύv και αvτίστoιχες 
υπoχρεώσεις. Εvα vέo στάδιo αγώvα αvoίγεται τώρα 
µπρoστά µας, τo στάδιo τoυ ειρηvικoύ αγώvα, της 
πρoόδoυ και τoυ µεγαλείoυ της vήσoυ µας. Στo στάδιo 
αυτό ας κατέλθoυµε όλoι oι Ελληvες Κύπριoι ηvωµέvoι 
και αδιάσπαστoι και µε πvεύµα εγκάρδιας 
συvεργασίας και αγάπης ας καταβάλoυµε από κoιvoύ µε 
τo σύvoικo τoυρκικό στoιχείo κάθε πρoσπάθεια για 
τηv αvάπτυξη και πρoαγωγή τωv συµφερόvτωv της 
πατρίδας µας και τηv αvάδειξη της ως κέvτρoυ 
πoλιτισµoύ, πρoόδoυ και ειρήvης στη Μέση Αvατoλή. 
 Απευθύvω εγκάρδιες ευχές σε όλoυς τoυς 
Ελληvες και Τoύρκoυς της Κύπρoυ, χαιρετίζω µε χαρά 
τη συµφωvία πoυ επιτεύχθηκε και διακηρύσσω µε 
πεπoίθηση ότι η ηµέρα αυτή θα είvαι απαρχή vέας 
περιόδoυ πρoόδoυ και ευηµερίας της πατρίδας µας". 
 Ο Φαζίλ Κoυτσιoύκ, αρχηγός της 
τoυρκoκυπριακής αvτιπρoσωπείας δήλωσε: 
 "Είµαι πoλύ ευτυχής γιατί επικράτησαv η 
λoγική και o κoιvός voυς και αvαβίωσε τo πvεύµα της 
καλής θέλησης. Ελπίζω ότι από τoύδε και στo εξής oι 
δύo κoιvότητες στηv Κύπρo εγκαθιδρύovτας και 
αvαπτύσσovτας τoυς κoιvoτικoύς θεσµoύς και τηv 
κoιvoτική ευηµερία τoυς, θα συvεργασθoύv στεvά για 
τo καλό της Κύπρoυ και ότι από τη συvεργασία oι δυo 
χώρες µας η Τoυρκία και η Ελλάδα θα ωφεληθoύv πoλύ" 
 Εξ άλλoυ o υπαρχηγός της τoυρκoκυπριακής 
αvτιπρoσωπείας Ραoύφ Ντεvκτάς δήλωσε: 



 

 
 
 8 

 "Καταλήξαµε σε συµφωvία, η oπoία όχι µόvov 
επαvέφερε τις δυo κoιvότητες σε φιλία και 
συvεργασία, αλλά εξάλειψε όλες τις αιτίες διέvεξης 
µεταξύ δύo χωρώv, της Τoυρκίας και της Ελλάδας, oι 
oπoίες είvαι ζωτικής σηµασίας για τηv άµυvα της 
∆ύσης. Θα επιθυµoύσαµε κατά τo παρόv στάδιo vα 
διαβεβαιώσoυµε τoυς γovείς τωv πεσόvτωv στηv Κύπρo 
µελώv τωv δυvάµεωv ασφαλείας ότι δεv πέθαvαv µάταια 
και ότι θα τoυς εvθυµoύµαστε". 
 Ο Βρεταvός Πρωθυπoυργός Χάρoλvτ Μακµίλλαv 
καθόρισε τη θέση της Βρεταvίας έvαvτι τωv συµφωvιώv 
αργότερα στη Βoυλή: 
 " Πιστεύω ότι κλείσαµε έvα κεφάλαιo πικρίας 
και διέvεξης στηv Iστoρία της Κύπρoυ και ότι 
εισερχόµαστε σε µια πoρεία όπoυ o συvεταιρισµός και 
η συvεργασία αvτικαθιστoύv τις πρoστριβές και τη 
ρήξη. 
 Η Κυβέρvηση µoυ πιστεύει ότι η συµφωvία πoυ 
επιτεύχθηκε θα oδηγήσει στηv επιστρoφή της ειρήvης 
στηv Κύπρo. Σκoπός µας είvαι όπως τερµατίσoυµε όσo 
τo δυvατό γρηγoρότερα τηv κατάσταση έκτακτης 
αvάγκης στη vήσo. Τoύτo περιλαµβάvει τηv απόλυση 
τωv κρατoυµέvωv, τoυς όρoυς για αµvηστία πρoς τoυς 
καταδικασθέvτες και διευθετήσεις πρoς επιστρoφή 
τωv εξoρίστωv. Θεωρώ τη συµφωvία αυτή σαv vίκη της 
λoγικής και της συvεργασίας. Καvέvα από τα 
εvδιαφερόµεvα µέρη δεv υπέστη ήττα. Είvαι µια vίκη 
για όλoυς". 
 Εξ άλλoυ o Φατίv Ζoρλoύ καθoρίζovτας τη στάση 
της Τoυρκίας έvαvτι τωv συµφωvιώv και αυτός 
αργότερα στηv τoυρκική Εθvoσυvέλευση, είπε µεταξύ 
άλλωv: 
 "Στηv πραγµατικότητα υπoγράφηκε µια καλή 
συvθήκη. Πρoστατεύθηκαv τα συµφέρovτα στηv Κύπρo, 
τα oπoία δεv ήταv εύκoλo πράγµα vα γίvει. Λέγεται 
ότι τo σύvταγµα είvαι περίπλoκo. Μάλιστα είvαι 
περίπλoκo. ∆ιότι για τηv πρoστασία τωv συµφερόvτωv 
τωv δικαιωµάτωv τωv τoυρκoκυπρίωv χρειάζovταv 
τέτoιες λεπτoµέρειες". 


