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’Αναχωρώ απόψε αίς Λονδϊνον da yd παραστώ είς τήν τελευταίαν 
Δ ι ΑσκΙων τού Λονδίνου Old τήν Κύπρον, ή οποία θά λάβω χώραν 
Αργότερον κατά τήν παρούσαν έβδομάδα.

Δέν δύναμαι νά ένθυμηθώ πάσας φοράς μετέβην είς Λονδίνου 
Αφ’δτου έπανήλθον είς Κύπρον προ δύο ετών, τά Ιποϊα συνεπληρώθησαν 
τον παρελθόντα μήνα. Αι δι!Αεροπλάνου έπισκέψείς μου εγένοντο 
ένίοτο Δυ σπουδή συνήθως δέ είς περιόδους αναταραχής καί 
Ανησυχίας.

’Ξκκινων όμως διά την έπίσκεψίν μου ταύτην τρέφω περισοοτέρας 
έλπίδας καί έμ7ΐιστσσύνην παρά ποτά προηγουμένως. "Ολοι μας 
είργάσθημεν σκληρώς κατά τούς τελευταίους δέκα μήνας. Τό Μικτόν 
Συμβοίννίον, είς τό οποίον ό * Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί δ Δρη 
Κουτσιούκ καί οί "Ελληνες Κύπριοι καί Τούρκοι Κύπριοι ^Υπουργοί 
έργάζονται Από εβδομάδας είς έβδομάδα μετ’έμού καί μετά τώ’ν 
μελών τού ’Εκτελεστικού μου Συμβουλίου, είργάσθησαν πυρετωδώς 
διά τήν συμπλήρωσίν δλων τών προετοιμασιών εγκαίρως διά τήν- 
έγκαθίδρυσίν τής Δημοκρατίας κατά τόν προσεχή μήνα.

*Η Συνταγματική ’Επιτροπή ή οποία είχεν νά αντιμετωπίσω δυσχερή 
στατα καί πολύπλοκα προβλήματα, έχει Q^oV^T^^^-^.e.pA^JQot ·τά 
έργου της διά τόν καταρτισμόν τού νέου Συντάγματος. "Ολοι μας 
όφείλομεν εύγνωμοσύνην πρός τά Μέλη τής ’Επιτροπής, τά οποία 
είργάσθησαν με τόσην επιμονήν καί άφοσίωσιν άπό ημέρας αίς ημέραν 
έπί πολλούς μήυας0 ’Ασφαλώς υπηρέτησαν τήν Κύπρον κατά τρόπον 
έξαί ρετονο

*Η 'Επιτροπή τού Λονδίνου έκάλυψεν όλα τά θέματα τά όποια προ 
νά διευθετηθούν Δ;Ύ τ,'μ ΣυνΟήκηνο "Εχει καταλήγει είς συμφωνίαν 
, , . f . διαφοράς, ,, ,δπι πολλών ζητημάτων, εχει σμικρύνει ταζ επί άλλων καί εχει 
ύποδείξδΐ καί απομονώσει τά κύρια θέματα έπί.τών οποίων δέον νά, .> 
λη φΟ άπ ό φ ασ I ς 6

Τώρα μεταβαίνομευ εις Λονδίνου διά τό Αποκορύφωμα όλης τής 
έργασίας, ή οποία έπετελεσθη έν Κύπρφ καί Λονδίνφ κατά τό 
μεταβατικόν τούτον έτος. "Εχομεν σχεδόν φθάσει είς τό τέρμα. 
"Εχομεν καλύψει τό μεγαλύτερου μέρος τού δρόμου. Τώρα έχομεν 
νά καλύψωμεν τά τελευταία ολίγα δύσκολα μίλια. ξΗ πρόοδος 
μας: δίηνυτΑμτ^· ρ*χρ’- τώρα μέ πείθει ότι θά διανύσωμεν τά
όλίγα αίτά τελευταία μίλια μέ ικανοποιητικόν ρυθμόν.
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’Ξπίτρέψατέ μου νά εϊπω καί τό όξής κερί ρυθμού καί χρονικών 
όρίων3 ^Οταν μετέβην είς την Διάσκογιν τού Λονδίνου κατά τδν 
Φεβρουάριου τού παρελθόντος έτους ήμην Αποφασισμένος νά ζητήσω 
δύο δτη διά τήν έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας, ’Ενώ όμως αύρισκόμην 
ε’ς Λονδίνου επείσθην τΛήρως ότι έσφαλλον καί δτι τό έργον έπρεπε 
νά συμπληρωθώ έντός ένός έτους. νΑπσ.ξ καί καθωρίσθησαν ο£ κυριώτερο 
σκοποί καί έπήλθεν έπ’αύτών συμφωνία, ή έργασία άπρεπε νά γίνη 
με ταχύ ρυθμόν. "Εκτοτε δχομεν βαδίσει- συμφώνως πρός τό τεθέν 
χρονικόν ορίον όσον Αφορά δλας τάς έπιτοπίους προετοιμασίας μας - 
παρεμπιπτόντως δε Αναφέρω ότι σήμερον την πρωίαν Απεχαιρέτησα τό 

Ύ
Σύνταγμα τών Λάνκασηαρ Φιουζιλίερς, τό όποιον είναι τό προτελευταίου 
Σύνταγμά, τό οποίον Αναχωρεί έκ Κύπρου πρό τής Ανακυρήξεως τής 
’Ανεξαρτησίας, Από τής ύπογραφής δε τής Συμφωνίας τού Λονδίνου 
κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον έχουν ά’αχωρήσεί 13 Συντάγματα.

’Επιτρέψατε μου τώρα νά οίπω όλίγα τινά περί τών ύπό 
Βρετταυικήν κυριαρχίαν Κεριοχών καί περί τού μέλλοντος.

’Αναγινώσκοντες ώρισμένα έξ όσων έγράφησαν περί τών Περιοχήν 
πιθανόν νά νομίζετε ότι αύται θά παρακωλύουν καί θά είναι 
μειονέκτημα διά τήν Νήσον. *’Εν τή πραγματικότητά βεβαίως έξ 
ολοκλήρου τό αντίθετον είναι Αληθές. ’Εν τή πραγματικότητι αί 
ύπό Βρεττανικήν κυριαρχίαν Περιοχαί δέν Αποτελούν μόνον πολιτικώς 
Αλλά καί οίκονομικώς έγγύησιν τής Ανεξαρτησίας, εύημερίας καί 
προόδου τής Νήσου.

Μοΰ αρέσει νά κάθωμαί είς τό καφενείου τής Κυθραίας καί νά 
κυττάζω καί νά Ακούω τό ύδωρ τό όποιον Αναβλύζει έκ τής πηγής καί 
σπεύδει νά ποτίση δένδρα καί φυτά, νά φέρη πρασίνην γονιμότητα 
έπί τής ξηράς πεδιάδας καί νά δώση άνεσίν είς τά ξηρά χωρία τής 
Μεσαορ'ίας.

Διά τήν οικονομικήν ζωήν τής Νήσου αί δύο Περιοχαί θά είναι 
δ,τι ή πηγή Κυθραίας είναι διά τήν ζωήν ολοκλήρου τής περιοχής 
Κυθραίας. Τό ’Ακρωτήρι (μέ τήν ’Επισκοπήν) καί ή Δ.εκέλεια 
ομοιάζουν πρός πηγάς, α£ όοσίαΐ θά παρέχουν άφθονον έργοδότησίν 
καί εμπορικήν πρόοδον καί οικονομικήν δραστηριότητα τόσον μακρυά 
δσον είναι ή Λευκωσία καί ή ’Αμμόχωστος καί ή Πάφος. - πραγματικές 
εις δλην τήν Νήσον. Είναι δε πηγαί αί όποιοι ούδέποτε θά 
στηρεύσουν.

Οι Δήμαρχοι τής Λεμεσού καί τής Λάρνακος γνωρίζουν καλύτερον 
έμού πόσον αί πόλεις των ίδίως ώφελήθησαν καί θά ώφεληθούν έκ τέυ 
Βάσεων - είμαι δέ βέβαιος δτι ίδιαίτέ’ρως έκτιμοϋν τά εύεργετήματα 
έκ τέν προσόδων καί τής άπασχολήσεως.
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’Εν Λονοίνφ Εχομεν νά συζητήσωμεν καί νά λύσωμεν σπουδαία 
προβλήματα περί Λπδ Βοετταυικήν κυριαρχίαν Βάσεων, είναι 
όμως καλόν νά δίατηρήσωμεν την αίσθησιν τής αναλογίας, καί νά 
ένθυμούμεθα ότι αι δύο οίκονομίκαί πηγαί τάς όποίας παρέχουν αι 
π^ριοχαι sivai μεταξύ τών κυρίων οικονομικών κδρων 
τής Νήσου καί θά π ψαμείνουν τοιαΰτα.

Τώρα όλίγα τινά περί τού μέλλοντος. /Απόψε θά έλεγον
* · CJrb ^|J/hσπαντας έν Κΰπρφ ότι επέστη ή ’ κατά τήν οποίαν δυνάμεθα 

νά αίουανθώμεν χαράν θ

Βεβαίως ύφίστανται είσέτι δυσκολία!» - δυσκολίαI πραγματικοί, 
Ούδεν αξιόλογου πράγμα είναι εύκολον. Αι έναπομένουσαι όμως 
δυσκολίαν δέν είναι μεγάλαι έν συγκρίσει πρός έκείνας τάς όποίας 
έχομεν ύπερπηδήσει. "Εχομεν άπομακρυνθή έκ τών άθλιοτήτων καί 
έχβροτήτων τοΰ παρελθόντος. Τώρα εϊμ$9α Αρκούντως δικαιολογημένοι 
νά άτενίζωμεν τό μέλλον με Εμπιστοσύνην,

... Διατί; Θά ήδυνάμην νά Αναφέρω πολλούς 
λόγους. ’Επιτρέψατέ μου νά Αναφέρω τρεις, τούς οποίους έτυχε 
τώρα νά έχω κατά νούν.

Πρώτον. "Εχομεν διεξαγάγει τάς πρώτας δημοκρατικός, 
έθνικάς έκλογάς μέ Ενηλίκους ψηφοφόρους έν Κύπρφ, ίκανοποιητίκώς 
καί έπιτυχώς»

Δεύτερον. *0 Άρχ’επίσκοπος Μακάριος μοΰ άνέφερεν προσφάτως 
ότι είναι πλήρως πεπεισμένος ότι πρέπει νά ύπάρξη ’Επιτροπή 
Δΐιμοσίας 'Υπηρεσίας, καί οτι αύτη πρέπει νά είναι μόνιμος καί 
ισχυρά ούτως ώστε νά παρεμποδίζω τάς πολιτικός επεμβάσεις είς 
τούς Δημοσίους διορισμούς καί προαγωγάς. Γνωρίζω ότι δ △ρ. 
Κουτσιούκ συμφωνεί Απολύτως,

Τρίτον. Κατά την κρισίμΦτέραν περίοδον διά τήν νέαν 
Δημοκρατίαν - δηλαδή κατά τά πρώτα αύτής έτη ~ θά ύπάρξη είσροή 
Βρεττανικού κεφαλαίου είί τήν Νήσον έντός καί διά μέσου τών , ” περιοχών e
υπο Βρεττανικήν κυριαρχίαν , καί υκο μόρφί^Βρεττανικών χορηγη 
μάτων καί δανείων επίσης δια τήν ’Ανάπτυξιν τής Δημοκρατίας, 
τά όποια θά εξασφαλίσουν ύψηλόν επίπβδον έργοδοτήσεως καί υψηλόν 
Επίπεδον Εμπορικής καί οικοδομικής δραστηρίότητος δΐ’δλον τό 
πρσβλεπτόν μέλλον. Τούτο Θά παράσχω είς τήν Δημοκρατίαν καιρόν 
δίά νά ετοιμάση καί Θέση είς Εφαρμογήν τό ίδικόν της πρόγραμμα 
’Αναπτύξεως, περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως τά σχέδια αύτής διά 
τήν προσέλκυσιν νέου έκ τού Εξωτερικού κεφαλαίου δΐ’έπένδυσιν 
sv τή Νήσφ 0 Θύδεμία νέα Δημοκρατία θά ήδύνατο νά έλπίζη 
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νά άρχίση με καλυτέραν προοπτικήν ή οταθεροτέραν έγγύησιν 
προθύμου βοηθέίας κατά τήν διάρκειαν τών πρώτων αύτής Ετών 
τής δ ιαμορρώσεώς τη ο

'Υπάρχου·. βάσιμοι λόγοι δι.’αίσιοδοζία^. *0 βράχος Επί τού
οποίου όλοι βανιζόμεθα εϊναι οό γεγονός ότι αέ τρεΈς Σύμμαχοι 
Κυβερνήσεις τής Μεγάλης Βρεττανίας, τής ^Ελλάδος καί τής Τουρκίας 
καί οέ ήγέται τών δύο Κοινοτήτων τής Νήσου παραμένουν στερρώς 
Αποφασισμένοι όπως καταστήσ συν τάς Συμφωνίας Ζυρίχης καί 
Λονδίνου Επιτυχείς.,

Καθ ’έκαστον μήνα Από τού παρελθόντος Φεβρουαρίου προέβαινον 
είς άνασκοπηοΐν τής ύπιτελουμάνης καλής προόδου πρός Εφαρμογήν τών 
Συμφωνιών» *0 παρών μήν είναι δ σπουδαιότερος μην τού μεταβατικού 
έτους.. ν0λοι Εξ ήμώνν οί όποιοι άγαπώμον τήν Κύπρον εύχόμεθα όπως 
δ ’Ιανουάριος ί9Θ0 είναι δ πλέον Επιτυχής μήν όλων.

Γνωρίζετε ότι έχω Ιδιαιτέραν προτίμησίν πρός ένα Απόσπασμα 
τού Σαιξπήρου, ’Ενθυμείστε ότι όταν δ λαός Επί ·;ων τειχών τής 
’Αμμόχωστου άνέμενε τήν άφιξιν τού 'Οθέλλου-. ενός Εκ τών 
προκατόχων μου ώς Κυβερνήτου τής Κύπρου., Ανέκραξε:

"Κάνε νά φλογίσει
μέ νέα φωτιά καί πάλι
το σβημένο μας Οαρρσς,» και να οώοεί 
παρηγοριά στην Κύπρο μας*"

Αυτή εϊναι ή έπίκλησις, τήν δποίαν πρέπει νά αναφωνήσωμεν 
καί πάλιν όταν θά έορτάσωμεν τήν ήμέραν τής Κυπριακής ’Ανεξαρτησίας

’Επέστη δ καιρός κατά τδν όποιον πρέπει νά λησμονήσαμεν τάς 
Αμφιβολίας καί τούς ένδοιασμούς. ''Εκαστος ας φανή Αντάξιος τών 
περιποιουσών τιμήν εύκαιριών τής Αύτοκυβερνήσεως καί τής περιπετε 
τής ’Ανεξαρτησίας» Τρέφω μεγαλυτέραν Εμπιστοσύνην παρά ποτέ άλλοτε 
ότι δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν όχι μόνον είς αύτήν τήν Αποκορυφουμένην 
προσπάθειαν πρός έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας έμπροθέσμως Αλλά 
Επίσης - καί τούτο είναι έτι σημαντικώτερον - είς τό νά δώσωμεν είς 
τήν νέαν Δημοκρατίαν ένα καλό ξεκίνημα πρός τήν σταθερότητα καί 
εύδαιμονίαν®
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