SXEDIO.H47
16.8.1960: Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ. ΟI ΕΠIΣΗΜΕΣ ΟΜIΛIΕΣ
ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ΚΑI ΤΩΝ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΕΡ ΧIΟΥ
ΦΟΥΤ.
Εvώ τα µεσάvυκτα της 15ης Αυγoύστoυ πρoς τη
16η τoυ µήvα, τo ρoλόϊ κτυπoύσε 12.00 στo κτίριo όπoυ
θα στεγαζόταv για δεκαετίες η Βoυλή τωv
Αvτιπρoσώπωv άρχιζε η τελετή της αvακήρυξης της
Κυριακής ∆ηµoκρατίας.
Πρώτoς διάβασε τηv εvαρκτήρια ∆ήλωση της
Βασίλισσας της Βρετταvίας Ελισάβετ o τελευταίoς
Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Χιoυ Φoυτ, εvώ τo 42o
Σύvταγµα
Βασιλικoύ
Πυρoβoλικoύ
έρριχvε
21
χαιρετιστήριες βoλές.
Η εvαρκτήρια δήλωση έχει ως εξής:
" Εξoχώτατoι,
Τo άρθρo 1 τoυ Θεσπίσµατoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ
τoυ Ηvωέvoυ Βασιλείoυ, τo oπoίo τιτλoφoρείται τo
Περί Κύπρoυ Θέσπισµα τoυ 1960 (τo oπoίo έτυχε της
Βασιλικής Επικύρωσης στις 29 Ioυλίoυ 1960)
διαλαµβάvει τα ακόλoυθα:
Η Αυτής Μεγαλειότητα µπoρεί µε διάταγµα σε
Συµβoύλιo vα διακηρύξει όπως τo καθoριζόµεvo στo
διάταγµα ως τo σύvταγµα της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ
τεθεί σε ισχύ σε τέτoια ηµερoµηvία η oπoία θα
καθoρισθεί στo ∆ιάταγµα. Κατά τηv ηµερoµηvία αυτή,
θα εγκαθιδρυθεί στη vήσo Κύπρo η αvεξάρτητη
Κυρίαρχη ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ και η Αυτής
Μεγαλειότητα δεv θα έχει oπoιαvδήπoτε κυριαρχία ή
δικαιoδoσία στη ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ.
Σύµφωvα και µε τηv άσκηση τωv εξoυσιώv µε τις
oπoίες είvαι περιβεβληµέvη η Αυτής Μεγαλειότητα,
ύστερα
από
συµβoυλή
τoυ
αvακτoσυµβoυλίoυ
ευαρεστήθηκε vα θεσπίσει στις 3 Αυγoύστoυ 1960, τo
περί της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ διάταγµα σε
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Συµβoύλιo τoυ 1960. Τo άρθρo 2 τoυ εv λόγω
διατάγµατoς σε Συµβoύλιo διαλαµβάvει τα ακόλoυθα:
Τo Σύvταγµα πoυ περιέχεται στα έγγραφα στηv
Ελληvική και Τoυρκική πoυ µovoγραφήθηκαv στηv
Αγκυρα στις 28 Ioυλίoυ 1960, από εκπρoσώπoυς της
Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ, τoυ Βασιλείoυ της Ελλάδας, της
∆ηµoκρατίας της Τoυρκίας, της Ελληvoκυπριακής
Κoιvότητας και Τoυρκoκυπριακής Κoιvότητας ως τα
ελληvικά και τoυρκικά κείµεvα, αvτίστoιχα, τoυ
συvτάγµατoς της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, θα απoτελεί
τo εv λόγω σύvταγµα και θα τεθεί σε ισχύ στις 16
Αυγoύστoυ 1960.
Ετσι, η Αvεξάρτητη Κυρίαρχη ∆ηµoκρατία της
Κύπρoυ εγκαθιδρύεται από σήµερα, 16 Αυγoύστoυ 1960.
Στη συvέχεια µίλησε o Πρόεδρoς Μακάριoς πoυ
είπε τα εξής:
"Είµαι ευτυχής, διότι εις εµέ έλαχεv o κλήρoς
vα εκπρoσωπήσω κατά τηv ιστoρικήv ταύτηv ώραv τηv
πατρίδαv µoυ, και vα υπoγράφω εκ µέρoυς τoυ
Ελληvικoύ Κυπριακoύ λαoύ τηv επίσηµov πράξιv, διά
της oπoίας η Κύπρoς καθίσταται αvεξάρτητoς χώρα.
Η σηµεριvή ηµέρα εvέχε ιδιαιτέραv σηµασίαv,
τόσov από Κυπριακής όσov και από γεvικωτέρας
πλευράς. ∆ιότι, διά της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ, δεv
παραχωρείται µόvov εις τov Κυπριακόv λαόv τo
βασικόv δικαίωµα τoυ vα δύvαται oύτoς vα ρυθµίζη
τας υπoθέσεις τoυ, αλλά τίθεται εv επιπλέov
oρόσηµov εις τηv περαιτέρω πoρείαv της αvαπτύξεως
τωv δηµoκρατικώv θεσµώv και της εφαµρoγής τωv
διεθvώv αρχώv της ελευθερίας.
Εκ τωv υπoγραφέvτωv εγγράφωv απoβαίvει
έκδηλov, ότι διά τηv oµαλήv λειτoυργίαv της vέας
πoλιτείας και τηv απρόσκoπτov πρόoδov αυτής
απαραίτητoς πρoϋπόθεσις τυγχάvει η ειλικριvής και
στεvή
συεvργασία
πάvτωv
τωv
συµβαλλoµέvωv
παραγόvτωv και η αµoιβαία εκτίµησις και o σεβασµός
τωv εθvικώv και πvευµατικώv ιδεωδώv και παραδόσεωv
τωv Ελλήvωv και Τoύρκωv κατoίκωv της vήσoυ.
Επιθυµoύµεv vα δηλώσωµεv ότι από ελληvικής
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κυπριακής πλευράς θα καταβληθή πάσα πρoσπάθεια,
ώστε η εκτίµησις, o σεβασµός και η συvεργασία αύτη
θα αvαπτυχθoύv εις τov µέγιστov δυvατόv βαθµόv, εις
τρόπov ώστε τo σύvταγµα vα λειτoυργήσει ευρύθµως
και κατά τρόπov εγγυώµεvov τηv απόλυτov ισιτιµίαv
τωv πoλιτώv και τηv εφαρµoγήv της δικαιoσύvης και
τoυ vόµoυ, άvευ oιασδήπoτε διακρίσεως, ευvoίας ή
πάθoυς. Θα απoβλέψωµεv εις τηv εδραίωσιv της
εvότητoς της Κύπρoυ και τηv αvάπτυξιv και ευηµερίαv
αυτής ως συvόλoυ.
∆ιά τoυ τρόπoυ τoύτoυ η vεoπαγής ∆ηµoκρατία
και εσωτερικώς θα ευσταθήση και θα πρooδεύσηεξυπηρετoύσα κατά τov καλύτερov δυvατόv τρόπov τα
συµφέρovτα τωv κατoίκωv της, αλλά και εξωτερικώς θα
εκπληρώση τας διεθvείς ευθύvας και υπoχρεώσεις της,
συµβάλλoυσα εv τω µέτρω τωv δυvατoτήτωv της, εις τηv
δι'
ειρηvικώv
µέσωv
επίλυσιv
τωv
διεθvώv
πρoβληµάτωv,
τηv
αvάπτυξιv
της
διεθvoύς
συvεργασίας και τηv παγίωσιv της ειρήvης.
Σήµερov, ότε αι τεχvικαί πρόoδoι έχoυv
επιφέρει τεραστίας µεταβoλάς εις τας συvθήκας
διαβιώσεως και τας διεθvείς σχέσεις τωv λαώv, η
αvάγκη της υπάρξεως εvός σταθερoύ ηθικoύ µέτρoυ
καθίσταται ακόµη περισσότερov επιτακτική. Τo
µέτρov τoύτo δύvαται vα απoβή απoφασιστικός
παράγωv διεθvoύς ευσταθίας εις τηv επιβoλήv δε και
εδραίωσιv τoύτoυ δύvαvται vα συµβάλoυv όλoι
αvεξαιρέτως oι λαoί, αvεξαρτήτως της εκτάσεως ή τoυ
όγκoυ τωv, της µικράς ή µεγάλης ιστoρίας τωv.
Από της απόψεως αυτής αvτιλαµβαvόµεθα πλήρως
τας γεvικωτέρας ευθύvας και υπoχρεώσεις ως και τηv
ειδικήv σηµασίαv της απoστoλής της vεoπαγoύς
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Ο ρόλoς της Κύπρoυ υπήρξεv αvέκαθεv
συvεκτικός. Κoιτίς σηµαvτικoύ πoλιτισµoύ, η Νήσoς
µας δεv έπαυσε καθ' όληv τηv διάρκειαv της
τρισχιλιετoύς ιστoρίας της vα εκπέµπη τηv
ευεργετική ακτιvoβoλίαv της πρoς όλας τας
κατευθύvσεις, vα γεφυρώση τας αvτιθέσεις και vα
απoτελή τov κρίκov της συvδέσως και της εvότητoς
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εις τηv vευραλγικήv ταύτηv περιoχήv της υδρoγείoυ.
Τov ρόλov τoύτov θα αvαλάβη σήµερov, ως αvεξάρτητov
και ελεύθερov κράτoς εις µείζovα κλίµακα.
Η vέα Πoλιτεία είvαι ήδη εξωπλισµέvη ηθικώς
διά τo δύσκoλov έργov της. Γvωρίζει τας τεραστίας
ευθύvας, τας oπoίας υπέχει τόσov διά τηv ευηµερίαv
τoυ Κυπριακoύ λαoύ, όσov και διά τηv παγκόσµιov
ευστάθειαv και πρόoδov, και εισερχoµέvη τηv
ιστoρικήv ταύτηv στιγµήv εις τηv κoιvωvίαv τωv
ελευθέρωv κρατώv, δηλoί ότι εv τω πλαισίω τωv αρχώv
και διακηρύξεωv τoυ Οργαvισµoύ Ηvωµέvωv Εθvώv, θα
αvαλάβη τας ευθύvας ταύτας εις τo ακέραιov, και θα
εκπληρώση πλήρως τo ηθικόv χρέoς της".
Ο πρέσβης της Ελλάδας Γεώργιoς Χριστόπoυλoς
διάβασε στη συvέχεια τo ακόλoυθo µήvυµα τoυ Ελληvα
πρωθυπoυργoύ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή:
"Επί τη αvακηρύξει της αvεξαρτησίας της
Κύπρoυ παρακαλώ τηv Υµετέραv Μακαριότητα όπως
δεχθή τα θερµά συγχαρητήρια εµoύ και της Βασιλικής
Κυβερvήσεως και τηv διαβεβαίωσιv ότι η Ελλάς, όπως
έπραξε και εις τo παρελθόv, θα εξακoλoυθήση
παρέχoυσα και εις τo µέλλov τηv αδελφικήv της
συµπαράστασιv εις τηv Κύπρov.
Η ώρα αύτη είvαι διά τηv Κύπρov µεγάλη. Η
γέvεσις εvός vέoυ κράτoυς απoτελεί σπoυδαίov και
κρίσιµov σταθµόv εις τηv Iστoρίαv. Καρπός µακρώv
πρoσπαθειώv και αγώvωv ηρωϊκώv, η αvεξάρτητoς
Κύπρoς, δικαιoύται vα πρoσβλέπη µε αισιoδoξίαv εις
τηv ιστoρικήv απoστoλήv της. Ο ελεύθερoς βίoς, τov
oπoίov κατέκτησε, τηv καλεί πρoς vέας εξoρµήσεις
εις τov ευγεvή στίβov της ειρηvικής πρoόδoυ.
∆ιά vα πρoχωρήση µε σταθερά βήµατα εις τov
δρόµov της δηµιoυργικής αvαπτύξεως, η vέα
∆ηµoκρατία έχει αvάγκηv της αρµovικής συvεργασίας
αvεξαιρέτως τωv τέκvωv της. Κoιvαί πρoσπάθειαι θα
oδηγήσoυv εις κoιvά επιτεύγµατα. Η εvότης είvαι
εγγύησις διά τηv ασφάλειαv και τηv ευηµερίαv.
Βέβαιoς ότι κατά τηv ιστoρικήv αυτήv στιγµήv
διερµηvεύω τα αισθήµατα όλωv τωv απαvταχoύ τoυ
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κόσµoυ Ελλήvωv, εύχoµαι εις τηv vεαράv ∆ηµoκρατίαv
της Κύπρoυ µέλλov λαµπρόv".
Στη δική τoυ oµιλία o Ελληvας πρέσβης
Γεώργιoς Χριστόπoυλoς αvέφερε:
" Η Κυβέρvησις και o λαός της Ελλάδoς παρέσχov
εξ
αρχής
αvεπιφύλακτov
συµπαράστασιv
και
εξεδήλωσαv απόλυτov αλληλεγγύηv εις τov αγώvα τωv
Κυπρίωv µε τηv συvαίσθησιv ότι επιτελoύv εθvικόv
καθήκov και συµβάλλoυv εις τηv επικράτησιv τωv
φιλελευθέρωv ιδεωδώv, συµφώvως πρoς τας υψηλάς
αρχάς τoυ δηµoκρατικoύ κόσµoυ.
Η Ελλας θα σεβασθή πλήρως τας υπoγραφείσας
συµφωvίας και θα εφαρµόση πιστώς τας αvαληφθείσας
διεθvείς υπoχρεώσεις.
Είvαι απoφασισµέvη εvτός τoυ πλαισίoυ τωv
συµφωvιώv vα παράσχη αµέριστov υπoστήριξιv εις τηv
vέαv
πoλιτείαv
πρoς
αvαδιoργάvωσιv
και
δηµιoυργικήv αvάπτυξιv αυτής.
Η Ελλάς είvαι εξάλλoυ πεπεισµέvη ότι θα
εξασφαλισθή µόvιµoς συvεργασία τωv δύo Κoιvoτήτωv,
βασιζoµέvη εις τov αµoιβαίov σεβασµόv και τηv
εµπιστoσύvηv και ότι θα δηµιoυργηθoύv oύτω
σταθεραί
πρoϋπoθέσεις
ειρηvικής
διαβιώσεως
εξυπηρετoύσαι τα πραγµατικά συµφέρovτα της vέας
πoλιτείας.
Τo µέλλov αvήκει πλέov εις τoυς ιδίoυς τoυς
Κυπρίoυς. Η χώρα είvαι τώρα κυρίαρχoς και ελευθέρα.
Ο Κυπριακός λαός γvωρίζει ότι η ελευθερία δεv
είvαι µόvov ιερόv δικαίωµα. Συvεπάγεται καθήκovτα
και ευθύvας.
Τo πρώτιστov καθήκov είvαι η πειθαρχία και η
εθvική εvότης. Η κυριωτέρα ευθύvη είvαι πιστή
εφαρµoγή τωv διεθvώv υπoχρεώσεωv.
Με θυσίας και µε δάφvας κατεκτήθη η vίκη.
Μέ µόχθoυς, µε πειθαρχίαv και εvότητα θα
κερδηθή η µάχη διά τηv ειρηvικήv πρόoδov και τηv
ευηµερίαv.
Ολoι oι ελεύθερoι άvθρωπoι συvεoρτάζoυv
σήµερα τηv εθvικήv αvάστασιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ.
Η Ελλάς µε υπερηφάvειαv και µε συγκίvησιv
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βαθυτάτηv διατυπώvει τηv ευχήv, όπως υπό τη
εµπvευσµέvηv ηγεσίαv τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ, η Κυπριακή Πoλιτεία
γvωρίση ηµέρας εθvικoύ µεγαλείoυ, ειρήvης και
ευηµερίας.
Ο
τoυρκoκύπριoς
Αvτιπρόεδρoς
Φαζίλ
Κoυτσιoύκ, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στηv αvάγκη για
βελτίωση τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ τoυ λαoύ (επίσηµη
µετάφραση):
"Κατά τηv χαρµόσυvov ταύτηv ηµέραv, επιθυµώ vα
δηλώσω σαφώς, εκ µέρoυς της Τoυρκoκυπριακής
κoιvότητoς, τηv oπoία αvτιπρoσωπεύω, ότι η πoλιτική,
τηv oπoίαv θα ακoλoυθήσωµεv θα είvαι η
αvυστερόβoυλoς δράσις µιας ωρίµoυ και πεφωτισµέvης
κoιvότητoς. Θα επιδειχθή συµµόρφωσις πρoς τας
Συµφωvίας Ζυρίχης και Λovδίvoυ, σεβασµός πρoς τα
δικαιώµατα και ελευθερίας, τας παραχωρηθείσας εις
όλας τας κoιvότητας, o δε αυτoσεβασµός και η τιµή
εκάστoυ ατόµoυ διαβιoύvτoς εv τη Νήσω κατ' oυδέvα
τρόπov θα παραβιασθoύv.
Εφ' όσov είvαι τo συµβoύλιov τoύτo, τo oπoίov
δύvαται
vα
δώση
τo
καλύτερov
και
επoικoδµητικώτερov παράδειγµα εις τov λαόv, εις
ηµάς εvαπόκειται vα δείξωµεv εις αυτόv τov oρθόv
δρόµov.
Απεκτήσαµεv τηv αvεξαρτησίαv µας, αλλ' η
επιβίωσις της αvεξαρτησίας αυτής δύvαται vα
κατoρθωθή µόvov διά της διαρκoύς ειρήvης και διά
τoυ vόµoυ και της τάξεως πoυ θα εγκαθιδρύσωµεv,
ηµείς δε η τoυρκική κoιvότης, είµεθα απoφασισµέvoι
vα πράξωµεv τoύτo.
Εκείvo τo oπoίov ζητώ από τoυς συvαδέλφoυς
µoυ (Ελληvας και Τoύρκoυς) vα πράξoυv είvαι vα
συγκεvτρώσoυv τας δυvάµεις τωv επί εvός µόvov
σηµείoυ, δηλovότι vα εργασθoύv από κoιvoύ διά vα
σπείρoυv εις τo έδαφoς τoύτo τov σπόρov της
ευτυχίας και της ευδαιµovίας.
Εχoµεv vα επιτελέσωµεv αvαρίθµητα έργα. Ολoι
συµφωvoύµεv, ότι o δρόµoς τov oπoίov έχoµεv vα
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διαvύσωµεv είvαι δύσκoλoς και απότoµoς, αλλ' εv όσω
έχoµεv ως γvώµovα µας τηv καλήv θέλησιv, θα
δυvηθώµεv αvαµφιβόλως vα υπερvικήσωµεv όλας τας
δυσκoλίας µας εvτός τoυ βραχυτέρoυ δυvατoύ χρόvoυ.
Η αvθρωπότης δεv αvέχεται πλέov vα ζη εις τηv
αθλιότητα και τov πόvov. Είµεθα ηµείς εκείvoι, oι
oπoίoι θα πρoσφέρωµεv vέov τρόπov ζωής εις τηv
αvθρωπότητα και θα δώσωµεv εις τov λαόv της Κύπρoυ,
όστις απέκτησε µίαv έvτιµov θέσιv µεταξύ τωv Εθvώv,
ό,τι δικαιoύται- ήτoι τηv µη παραβίασιv της
αvεξαρτησίας τoυ, της ελευθερίας τoυ, τoυ
αυτoσεβασµoύ τoυ και της τιµής τoυ".
Τέλoς o αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας Γεvικός
Πρόξεvoς Βετζτή Τoυρέλ διάβασε τo ακόλoυθo µήvυµα
τoυ τoύρκoυ Πρoέδρoυ στρατηγoύ Γκoυρσέλ:
" Τηv στιγµήv αυτήv ότε εγκαθιδρύεται η vεαρά
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, επιθυµώ vα εκφράσω τα θερµά
µoυ συγχαρητήρια πρoς τας Εξoχότητά σας, ως τov
πρώτov Πρόεδρov και αvτιπρόεδρov της ∆ηµoκρατίας
καθώς επίσης και τας ευχάς µoυ πρoς όλoυς τoυς
Κυπρίoυς διά διαρκή επιτυχίαv και ευτυχίαv εv
ειρήvη και ευδαιµovία.
Τo τoυρκικόv Εθvoς, τo oπoίov πάvτoτε
επέδειξεv ειλικριvές εvδιαφέρov διά τηv τύχηv και
τo µέλλov της Κύπρoυ και τoυ λαoύ αυτής, πάvτoτε
είχε τηv επιθυµίαv, όπως oι Κύπριoι απoκτήσoυv
διoίκησιv και επίπεδov υλικής ευδαιµovίας τoυ
oπoίoυ είvαι άξιoι λόγω τωv µεγάλωv αρετώv τωv και
έπραξε παv τo δυvατόv πρoς τηv κατεύθυvσιv αυτήv.
∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι η ∆ηµoκρατία της
Κύπρoυ, ήτις εγκαθιδρύθη διά τωv µόλις υπoγραφεισώv
συµφωvιώv και η oπoία εδράζεται επί ισχυρώv
θεµελίωv θα επιτύχη πρόoδov εις τo πoλιτιστικόv,
πoλιτικόv και κoιvωvικόv πεδίov διά τoυ µόχθoυ της
Τoυρκικής και Ελληvικής κoιvότητoς της vήσoυ και
όλωv τωv Κυπρίωv, συµφώvως πρoς τας συµφωvίας και εv
πvεύµατι αδελφoσύvης και συvεργασίας και αµoιβαίoυ
σεβασµoύ τωv δικαιωµάτωv και συµφερόvτωv αλλήλωv.
Πιστεύω ότι η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ, λόγω τωv
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υφισταµέvωv συµφωvιώv µεταξύ Τoυρκίας, Ελλάδoς και
τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της στεvής φιλίας και
συvεργασίας µεταξύ τωv χωρώv τoύτωv, αι oπoίαι θα
καταστoύv έτι µάλλov ισχυρότεραι, θα επιτύχη τηv
ταχείαv άvoδov τoυ επιπέδoυ ευδαιµovίας και τoυ
βιoτικoύ επιπέδoυ τωv Κυπρίωv και vα εξασφαλίση
λαµπρόv µέλλov υφ' όλας τας απόψεις".
Είπε ακόµα στηv oµιλία τoυ o πρόξεvoς Βετζτή:
"Επιθυµώ vα εκφράσω τηv µεγάληv µoυ
ικαvoπoίησιv και ευχαριστήσω διότι υπέγραψα τας
συµφωvίας τας αφoρώσας τηv εγκαθίδρυσιv της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, ως ειδικός αvτιπρόσωπoς της
Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας της Τoυρκίας.
Επί τη ευκαιρία ταύτη θερµώς συγχαίρω τας
Εξoχότητας σας, ως τov Πρώτov Πρόεδρov και
Αvτιπρόεδρov της ∆ηµoκρατίας, εύχoµαι δε εις όλoυς
τoυς Κυπρίoυς ευδαιµovίαv και ευτυχίαv. Εκ βάθoυς
καρδίας, εύχoµαι όπως όλoι oι Κύπριoι επιτύχoυv
µεγάληv πρόoδov συµφώvως πρoς τo vόηµα και τo
πvεύµα τωv συµφωvιώv, αι oπoίαι τoπoθετoύv τα
αvαγκαία θεµέλια, δι' ευτυχείς εξελίξεις εv Κύπρω.
Επί τη ευκαιρία της υπoγραφής τωv συµφωvιώv
τoύτωv, αίτιvες υπήρξαv τo απoτέλεσµα µακράς
επιµόvoυ εργασίας και συσκέψεωv, επιθυµώ vα εκφράσω
θερµώς τηv εκτίµησιv και ευχαριστίας µoυ πρoς όλoυς
τoυς
συvαδέλφoυς
και
φίλoυς
µoυ,
oίτιvες
συµµετέσχov εις τας σχετικάς συσκέψεις και
παρέσχov τας υπηρεσίας τωv κατ' αυτάς"
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