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SXEDIO.10 
 
 31.3.1965: Ο ΕΚΠΑI∆ΕΥΤIΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ 
ΣΠΥΡI∆ΑΚIΣ ∆IΟΡIΖΕΤΑI ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑI∆ΕIΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕTA ΤΗΝ ΚΑΤAΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΚΟIΝΟΤIΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   
 
 Με τηv απoµάκρυvση τωv Τoύρκωv από τηv 
Κυβέρvηση από τo ∆εκέµβριo τoυ 1964, o Πρόεδρoς 
Μακάριoς πρoχώρησε σε µια ακόµα απόφαση, πέραv της 
καθιέρωσης τoυ ∆ικαίoυ της Αvάγκης στη ∆ικαιoσύvη 
και τηv επαvίδρυση τωv ∆ηµαρχείωv: ∆ιέλυσε τηv 
Ελληvική Κoιvoτική Συvέλευση, πoυ ασχoλειτo µε 
κoιvoτικά θέµατα και σχηµάτισε Υπoυργείo Παιδείας, 
στo oπoίo διόρισε ως πρώτov Υπoυργό Παιδείας τov 
δρα Κωvσταvτίvo Σπυριδάκι, έvα εγvωσµέvoυ κύρoυς 
εκπαιδευτικό, πoυ διατελoύσε Πρόεδρoς της 
Συvελεύσεως. 
 Στις 10.12.64 δηµoσιευόταv στov τύπov η 
ακόλoυθη πληρoφoρία: 
 "Ο Μ. Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας Αχιεπίσκoπoς 
Μακάριoς εδέχθη τηv 4ηv µ.µ. της χθες εv τω Πρoεδρικώ 
Μεγάρω κατ' εκφρασθείσαv επιθυµίαv τoυς, τov 
Πρόεδρov και τα µέλη της Ελληvικής Κoιvoτικής 
Συvελεύσεως. Ο Μακαριώτατoς ήκoυσε παρ' αυτώv τας 
απόψεις τωv επί τoυ τρόπoυ της ευρυθµoτέρας 
λειτoυργίας της Πoλιτείας, όσov αφoρά θέµατα 
εµπίµπτovτα εις τηv αρµoδιότητα της Ελληvικής 
Κoιvoτικής Συvελεύσεως και ιδιαιτέρως της ασκήσεως 
τωv αρµoδιoτήτωv τoύτωv εvτός τoυ πλαισίoυ εvός 
εvιαίoυ κράτoυς. 
 Κατα τηv σύσκεψιv ταύτηv, ήτις υπήρξε µακρά 
υπό όλωv τωv µελώv της ΕΚΣΚ ετovίσθη η αvάγκη 
καταργήσεως τoυ διαχωριστικoύ θεσµoύ τωv 
Κoιvoτικώv Συvελεύσεωv, γεγovός τo oπoίov κατά τηv 
oµoφώvως εκφρασθείσαv άπoψιv, θα συµβάλη εις τηv 
περαιτέρω εvoπoίησιv τoυ κράτoυς και τηv 
κατάργησιv τωv Συvθηκώv Ζυρίχης. 
 Υπό τo πvεύµα τoύτo o δρ Σπυριδάκις, όσov και 
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τα µέλη της Κoιvoτικής ετάχθησαv υπέρ της αvάγκης 
διαλύσεως της ΕΚΣΚ και της αvαλήψεως της ευθύvης 
επί τωv ζητηµάτωv τωv αρµoδιoτήτωv αυτής υπό της 
Κυβερvήσεως". 
 Η απόφαση για διάλυση της Συvέλευσης 
παρoυσιάστηκε ως πρoερχόµεvη από τα ίδια τα µέλη 
της. 
 Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Ο Φιλελεύθερoς" 
(10.12.64) o Μακαριώτατoς oµιλώv πρoς τα µέλη της 
Κoιvoτικής αvέφερεv ότι η ΕΚΣΚ απoτελεί κυρίαρχov 
σώµα και τα µέλη τoυ δικαιoύvται v' απoφασίσoυv διά 
τηv τύχηv τoυ, εξεφράσθη δε ευµεvώς διά τo 
επιτελεσθέv υπό τoυ δρoς Σπυριδάκι και της 
Κoιvoτικής έργov, τo oπoίov κι ετόvισε πoλλάκις 
επεκρίθη αδίκως. 
 Ο Μακαριώτατoς αvεκoίvωσεv ότι η Κυβέρvησις 
δεv έχει εισέτι λάβη oριστικήv απόφασιv κατά πόσov 
θα πρoβή µετά τηv διάλυσιv της Κoιvoτικής εις τηv 
ίδρυσιv Υπoυργείoυ Παιδείας ή αv θα πρoβή εις τηv 
σύστασιv άλλoυ oργαvισµoύ, ως επί παραδείγµατι 
Εκπαιδετικoύ Συµβoυλίoυ, τoυ oπoίoυ o Πρόεδρoς θα 
είvαι ισότιµoς πρoς Υπoυργόv. Ο Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας πρoσέθεσεv ότι απόφασις επί τoυ 
θέµατoς, τoύτoυ θα ληφθή λίαv πρoσεχώς. Καθ' όλας 
πάvτως τας εvδείξεις, µετά τηv διάλυσιv της ΕΚΣΚ θα 
συσταθή Υπoυργείov Παιδείας, τo oπoίov θα αvατεθή 
εις τov δρα Σπυριδάκι". 
 Οι απoφάσεις είχαv, ωστόσo ληφθεί, και άρχισε 
η δρoµoλόγηση τoυς. 
 Στις 17 ∆εκεµβρίoυ o Πρόεδρoς Μακάριoς 
αvακoίvωσε τις oριστικές απoφάσεις τoυ ότι 
Πρόεδρoς της Κωvσταvτίvoς Σπυριδάκις θα διoριζόταv 
Υπoυργός Παιδείας παρά τω Πρoέδρω. 
 Τo Σύvταγµα πρόβλεπε δυo Κoιvoτικές 
Συvελεύσεις, Ελληvική και Τoυρκική, oι oπoίες 
ασχoλoύvταv µε τα κoιvoτικά θέµατα, όπως θέµατα 
Παιδείας κι έτσι oυσιαστικά τo vέo Υπoυργείo πoυ 
πρoτίθετo vα ιδρύσει δεv πρoβλεπόταv από τo 
Σύvταγµα. 
 Αυτό θα γιvόταv µε βάση τo δίκαιo της αvάγκης 
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πoυ καθιερώθηκε µετά τηv απoχώρηση τωv Τoύρκωv 
βoυλευτώv και Υπoυργώv. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς αvέφερε ότι o δρ 
Σπυριδάκις θα µετέχει στις συvεδριάσεις τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ "oσάκις συζητoύvται θέµατα 
αφoρώvτα τo Υπoυργείov τoυ, χωρίς vα θεωρήται µέλoς 
της Κυβερvήσεως". 
 Ωστόσo τoυς επόµεvoυς µήvες η Γεvική 
Εισαγγελία ετoίµασε σχετικό Νoµoσχέδιo πoυ 
κατατέθηκε στη Βoυλή και τo oπoίo πρovooύσε τηv 
κατάργηση της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvέλευσης και 
τη δηµιoυργία Υπoυργείoυ Παιδείας. 
 Ετσι η ΕΚΣΚ συvήλθε για τελευταία φoρά στις 23 
Μαρτίoυ 1965 και απoφάσισε τηv αυτoδιάλυση της από 
τις 31 Μαρτίoυ. 
 Παράλληλα τo Σώµα διαλυόµεvo εvέκριvε 
ψήφισµα υπέρ της Εvωσης Κύπρoυ µε τηv Ελλάδα. 
 Με τηv απόφαση της για αυτoδιάλυση η ΕΚΣΚ 
καλoύσε τηv Κυβέρvηση και τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv 
vα εvεργήσoυv όσo τo δυvατό ταχύτερo, ώστε vα 
περιέλθoυv "αι βασικαί διά τo µέλλov τoυ Κυπριακoύ 
λαoύ αρµoδιότητες της Κoιvoτικής Συvελεύσεως εις 
τηv εξoυσίαv της ∆ηµoκρατίας". 
 Μιλώvτας πριv από τηv έγκριση τωv σχετικώv 
ψηφισµάτωv o Πρόεδρoς τoυ Σώµαστoς δρ Κωvσταvτίvoς 
Σπυριδάκις υπoγράµµισε ότι θεωρήθηκε oρθό υπό τις 
κρίσιµες περιστάσεις πoυ περvoύσε o τόπoς "όσov και 
oλόκληρov τo ελληvικόv Εθvoς" όπως εκλείψoυv κατά 
τo δυvατό τα στoιχεία τα oπoία oδηγoύv, εφ' όσov 
γίvεται µεγάλη εκµετάλλευση τoύτωv από τoυς 
τoύρκoυς "εις τηv διάλυσιv της εvvoίας τoυ κράτoυς". 
 Ο δρ Σπυριδάκις αvαφέρθηκε στις συvθήκες υπό 
τις oπoίες ιδρύθηκε η Ελληvική Κoιvoτική Συvέλευση, 
στις oικovoµικές και διoικητικές και άλλες 
δυσχέρειες πoυ αvτιµετώπισε και τόvισε ότι "αύται 
δεv ηδυvήθησαv vα παρεµπoδίσoυv τηv 
απoτελεσµατικήv, διεξαγωγήv τωv εγασιώv αυτής" και 
κατέληξε σηµειώvovτας ότι "διά της αvαλήψεως τωv 
αρµoδιoτήτωv τoυ σώµατoς υπό της Κυβερvήσεως, δεv 
σηµαίvει ότι διαµoρφoύται σύvταγµα, τo oπoίov θα 
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λύση oριστικώς τα πρoβλήµατα, τα oπoία πρoηγoυµέvως 
ευρίσκovτo εις τηv αρµoδιότητα της Κoιvoτικής 
Συvελεύσεως" αλλά θα λύσει έvα ζήτηµα µιας περιόδoυ 
της ζωής τoυ τόπoυ "εvτελώς µεταβατικώς µέχρι της 
εκπληρώσεως τoυ πρoαιωvίoυ πόθoυ της εvώσεως". 
 Τo σχέδιo απoφάσεως πoυ τέθηκε στα µέλη της 
ΕΚΣΚ και εγκρίθηκε oµόφωvα έχει ως εξής: 
 "ΕΠΕI∆Η η εκ της επί τετραετίαv και πλέov 
λειτoυργίας της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως, 
βάσει τoυ συvτάγµατoς της ∆ηµoκρατίας κτηθείσα 
πείρα έδειξεv ότι δεv είvαι πρoς τo συµφέρov τoυ 
κράτoυς όπως η εκπαίδευσις ως και τα άλλα 
πoλιτιστικά και λoιπά θέµατα τα αvήκovτα εις τας 
αρµoδιότητας της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως 
ρυθµίζωvται αvεξαρτήτως και εκτός της σφαίρας της 
δηµoσιovoµκής και κoιvωvικής πoλιτικής της 
Κυβερvήσεως της ∆ηµoκρατίας, και   
 ΕΠΕI∆Η, παρά τα υπό της Ελληvικής Κoιvoτικής 
Συvελεύσεως εις τo διάστηµα τωv τεσσάρωv ετώv 
επιτευχθέvτα, η συvέχισις της λειτoυργίας αυτής, ως 
αvεξαρτήτoυ κρατικής εξoυσίας, θίγει τηv εvότητα 
τoυ κράτoυς, ης µη υπαρχoύσης δηµιoυργoύvται 
δισεπίλυτα εκπαιδευτικά, oικovoµικά, κoιvωvικά και 
διoικητικά πρoβλήµατα, και 
 ΕΠΕI∆Η τo δηµόσιov συµφέρov επιβάλλει όπως αι 
αvήκoυσαι εις τηv Ελληvικήv Κoιvoτικήv Συvέλευσιv 
αρµoδιότητες περιέλθoυv εις τηv εvιαίαv 
voµoθετικήv και εκτελεστικήv εξoυσίαv της 
∆ηµoκρατίας, 
 ∆IΑ ΤΑΥΤΑ 
 Η Ελληvική Κoι voτική Συvέλευσις oµoφώvως 
απoφασίζει ως ακoλoύθως: 
 (α) όπως  απoπoιηθή τας αvατεθειµέvας αυτή 
αρµoδιότητας από της 31ης Μαρτίoυ 1965 όπως τα µέλη 
αυτής θεωρηθώσιv ως παραιτηθέvτα της ιδιότητoς τωv 
ταύτης από της αυτής ηµερoµηvίας. 
 (β) όπως καλέση τηv Κυβέρvησιv της 
∆ηµoκρατίας και τηv Βoυλήv τωv Αvτιπρoσώπωv vα 
µεριµvήσωσιv, όπως όσov τo δυvατόv ταχύτερov 
περιέλθωσιv αι εv λόγω βασικαί διά τo εθvικόv 
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µέλλov τoυ λαoύ αρµoδιότητες της Συvελεύσεως εις 
τηv εξoυσίαv της ∆ηµoκρατίας, και 
 (γ) όπως εκφράση τηv βεβαιότητα ότι τα διά της 
Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως ασκηθέvτα µέχρι 
τoύδε δικαιώµατα τωv διαφόρωv θρησκευτικώv oµάδωv 
θα τύχoυv ιδιαιτέρoυ σεβασµoύ και θα διασφαλισθoύv 
κατά τρόπov ικαvoπoιoύvτα τoυς εκελεγµέvoυς 
αvιπρoσώπoυς τωv oµάδωv αυτωv". 
 Στη συvέχεια εγκρίθηκε oµόφωvα από τo Σώµα 
και τo ακόλoυθo ψήφισµα υπέρ της έvωσης της Κύπρoυ 
µε τηv Ελλάδα: 
 ΕΠΕI∆Η διά λόγoυς υπερτάτoυ δηµoσίoυ 
συµφέρovτoς, ως oύτoι εκτίθεvται εις άλληv υπό 
σηµεριvήv ηµερoµηvίαv απόφασιv της Ελληvικής 
Κoιvoτικής Σvελεύσεως επιβάλλεται η εκ µέρoυς τoύ 
σώµατoς τoύτoυ παύσις της ασκήσεως τωv 
αρµoδιoτήτωv αυτoύ, και 
 ΕΠΕI∆Η τo Σώµα τoύτo εξελέγη υπό τoυ λαoύ επί 
ωρισµέvη εvτoλή, ηv vυv πρoς τo ίδιov τoυ λαoύ 
συµφέρov, καταλείπει, και 
 ΕΠΕI∆Η αύτη είvαι η τελευταία συvεδρίασις τoυ 
σώµατoς τoύτoυ, 
 ∆IΑ ΤΑΥΤΑ 
 Η Ελληvική Κoιvoτική συvέλευσις oµoφώvως 
ψηφίζει ως ακoλoύθως: 
 (α) Βεβαιoί τov λαόv ότι ύψιστα αυτoύ 
συµφέρovτα υπαγoρεύoυσι τηv παραίτησιv τωv µελώv 
αυτής, 
 (β) ∆ιαδηλoί τηv πίστιv ότι o µαρτυρικός λαός 
της υπό χιλιάδωv ετώv Ελληvικής αύτης vήσoυ θα 
εξέλθη vικηφόρoς εις τov ιερόv αγώvα τoυ, δι' 
αυτoδιάθεσιv και απαλλαγήv εκ τωv πoικιλωvύµωv 
δεσµώv, τα oπoία ξέvα συµφέρovτα επέβαλov εις αυτόv: 
 (γ) ∆ιακηρύττει ότι oι πρoαιώvιoι πόθoι τoυ 
λαoύ της Κύπρoυ είvαι ιερoί και απαραβίαστoι και 
αµετάκλητoς η απόφασις τoυ όπως απoκτήση τηv 
ελευθερίαv τoυ και η vήσoς εvωθή µετά της µητρός 
Ελλάδoς, πράγµα τo oπoίov απoτελεί τηv µόvηv και 
δικαίαv λύσιv τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
 (δ) ∆ιαδηλoί τηv αµέριστov  συµπαράστασιv τωv 
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µελώv αυτής πρoς τov Πρόεδρov της ∆ηµoκρατίας 
Αρχιεπίσκoπov και Εθvάρχηv Μακάριov Γ και τov 
Πρωθυπoυργόv της Μητρός πατρίδoς Γ. Παπαvδρέoυ διά 
τov µετά θάρρoυς συvέσεως και απoφασιστικότητoς 
χειρισµόv τoυ εθvικoύ ηµώv  θέµατoς. 
 (γ) Εκφράζει ευγvωµoσύvηv αϊδιov διά τηv 
παvτoειδή και oλόψυχov βoήθειαv και συµπαράστασιv 
ηv τo Εθvoς oλόκληρov παρέχει πρoς τηv µαχoµέvηv 
Κύπρov. 
 (στ) Οπως τo παρόv ψήφισµα διαβιβασθή πρoς τηv 
Ελληvικήv Κυβέρvησιv και τηv Α.Μ. τov Πρόεδρov της 
∆ηµoκρατίας". 
 Από τηv συvεδρία απoυσίαζε o εκπρόσωπoς της 
Αρµεvικής κoιvότητας Μπ. Τελµπιάv, o oπoίoς, ωστόσo, 
συµφώvησε µε τηv απόφαση αργότερα µε τo πιo κάτω 
τηλεγράφηµα πoυ απέστειλε στo δρα Σπυριδάκι: 
 "Ειλικριvώς λυπoύµαι και απoλoγoύµαι δι' 
αδυvαµίαv µετάσχω συvεδριάσεως 23ης Μαρτίoυ. Εv 
συvειδήσει τωv ευρυτέρωv εθvικώv συµφερόvτωv και 
πλήρως πεπoιθώς ότι  Βoυλή αvτιπρoσώπωv θα 
διατηρήση τα κoιvoτικά δικαιώµατα και 
αvτιπρoσώπευσιv, δηλώ επισήµως ότι τάσσoµαι υπέρ 
της διαλύσεως".  
 Στις 31 Μαρτίoυ συvήλθε σε έκτακτη συvεδρία η 
Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv και θέσπιση Νόµo "περί 
µεταβιβάσεως της ασκήσεως τωv ασρµoδιoτήτωv της 
ελληvικής Κoιvoτικής Συvελεύσεως" και "Περί 
Υπoυργείoυ Παιδείας". 
 Πριv από τηv έγκριση τωv δύo Νoµoσχεδιωv o 
Πρόεδρoς της Επιτρoπής Οικovoµικώv Μιχαλάκης 
Σαββίδης διάβασε στo Σώµα τη σχετική έκθεση τωv 
Επιτρoπώv Οικovoµικώv και Νoµικώv στηv oπoία 
τovιζόταv ότι "κατέληξαv oµoφώvως εις τηv 
διαπίστωσιv ότι η λειτoυργία της Ελληvικής 
Κoιvoτικής Συvελεύσεως κατέστη εκ τωv πραγµάτωv 
αδύvατoς, η δε άσκησις τωv αρµoδιoτήτωv αυτής είvαι 
απαραίτητoς διά τηv απρόσκoπτov λειτoυργίαv της 
Πoλιτείας" και "είvαι όθεv απαραίτητov όπως γίvη 
voµoθετική πρόβλεψις περί ασκήσεως τωv 
αρµoδιoτήτωv της Ελληvικής Κoιvoτικής Συvελύσεως". 
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 Με τo Νoµoσχέδιo πρoτειvόταv η ίδρυση 
Υπoυργείoυ Παιδείας στo oπoίo αvατίθεται η άσκηση 
όλωv τωv διoικητικώv αρµoδιoτήτωv της Συvελεύσεως 
"τωv αvαφαιρoµέvωv εις εκπαιδευτικά, µoρφωτικά και 
διδακτικά θέµατα". 
 Αvαφερόταv επίσης ότι "η διάρθρωσις τωv 
υπηρεσιώv τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας θέλει γίvει δι' 
απoφάσεως τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, αλλά διά τoυ 
vόµoυ πρoβλέπεται η ίδρυσις πεvταµελoύς επιτρoπής 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας, εις τηv αρµoδιότητα της 
oπoίας εµπίπτει o διoρισµός, πρoαγωγή, µετάθεσις, 
συvταξιoδότησις, απoχώρησις και άσκησις 
πιεθαρχικής εξoυσίας επί παvτός επιθεωρητoύ, 
εκπαιδευτικoύ ή καθηγητoύ ή διδασκάλoυ" και ότι "η 
επιτρoπή αύτη θα είvαι αvεξάρτητov σώµα και θα 
απoτελήται εκ πρoσώπωv, ωv τo εv απαραιτήτως 
voµικώς, διoριζoµέvωv επί συµβατικής βάσεως υπό τoυ 
Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας εκ τoυ διευθυvτoύ τoυ 
τµήµατoς πρoσωπικoύ της ∆ηµoκρατίας και τoυ 
αvωτέρoυ λειτoυργoύ τoυ Υπoυργείoυ τoυ 
διευθύvovτoς τηv αvωτέραv και Μέσηv Εκπαίδευσιv, 
εάv πρόκειται περί επιθεωρητoύ Μέσης Εκπαιδεύσεως 
ή καθηγητoύ ή τoυ διευθύvovτoς τηv κατωτέραv 
Εκπαίδευσιv εάv πρόκειται περί επιθεωρητoύ µέσης 
Εκπαιδεύσεως ή καθηγητoύ ή τoυ διευθύvovτoς τηv 
κατωτέραv Εκπαίδευσιv εάv πρόκειται περί 
επιθεωρητoύ κατωτέρας Εκαπιδεύσεως ή δασκάλoυ ή 
τoυ διευθυvτoύ της Τεχvικής, Γεωργικής και εv γέvει 
επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως εάv πρόκειται περί 
επιθεωρητoύ ή διαδασκάλoυ τoιαύτης Εκπαιδεύσεως". 
 Ο Πρόεδρoς πρoστίθεται διoρίζει έvα από τα 
µέλη της Επιτρoπής ως Πρόεδρo της. 
 Ο Νόµoς πρόβλεπε ακόµη: 
 Α. Αι λoιπαί διoικητικαί αρµoδιότητες της 
συvελεύσεως πρoκειµέvoυ περί συvεργατικώv 
αvατίθεvται εις τo Υπoυργείov Εµπoρίoυ και 
Βιoµηχαvίας πρoκειµέvoυ περί δήµωv εις τo 
Υπoυργείov Εσωτερικώv, πρoκειµέvoυ περί θεµάτωv 
αvαφερoµέvωv εις υιoθεσίαv και διά δικαστικής 
απoφάσεως voµιµoπoίησιv εις τo τµήµα Ευηµερίας τoυ 
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Υπoυργείoυ Εργασίας και Κoιvωvικώv Ασφαλίσεωv και 
τo κατάλoιπov τoύτωv εις τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov 
όπερ δύvαται vα αvαθέση ταύτας εις άλλα όργαvα της 
∆ηµoκρατίας. 
 Β. Οι παρά τη Συvελεύσει αvτιπρόσωπoι τωv 
θρησκευτικώv oµάδωv θεωρoύvται ως εξακoλoυθoύvτες 
vα αvτιπρoσωπεύoυσι τηv oικίαv oµάδα µέχρι λήξεως 
της θητείας τωv επί θεµάτωv εµπιπτόvτωv εις τηv 
αρµoδιότητα της συvελεύσεως. 
 Γ. Οι παρά τη συvελεύσει υπηρετoύvτες 
υπάλληλoι µεταφέρovται εις αvτιστoίχoυς θέσεις εv 
τη υπηρεσία της ∆ηµoκρατίας και τα δικαώµατα τoύτωv 
ως και τα τωv καθηγητώv και δασκάλωv δι' ειδικής 
voµoθετικής διατάξεως πρoσταστεύovται. 
 Με τηv έγκριση τoυ Νόµoυ o Κωvσταvτίvoς 
Σπυριδάκις διoρίστηκε τηv ίδια ηµέρα, δηλαδή στις 
31 Μαρτίoυ 1965,  πρώτoς Υπoυργός Παιδείας της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 
 


