
 

 

Message from the Prime Minister of Canada 

 

It is with great pleasure that I join our Cypriot 

communities here in Canada and around the world in 

celebrating the 60th anniversary of the Independence of 

the Republic of Cyprus.  

Today is an important opportunity for Canadians of 

Cyprotic descent to reconnect with, and celebrate, their 

heritage. It is also a great opportunity for Canadians of all 

backgrounds to gain a deeper understanding of Cyprotic 

culture and to recognize their many outstanding 

contributions to this great country.  

This year has presented a unique set of challenges for 

having large gatherings or planning celebrations. Yet, while our celebrations this year 

may be smaller in attendance, they are certainly great in meaning. I would like to 

congratulate all Cypriots on the 60th anniversary of Cyprus’ Independence. 

Please accept my warmest welcome and best wishes for a memorable celebration! 
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ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΟΤΤΑΒΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ 
 

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ 

 

 

 

Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου κ. Βασίλειου Φιλίππου στον Καναδά 

με την ευκαιρία της 60ης Επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας . 

 

      Τιμούμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

συμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από το πιο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της 

Κύπρου. Αποτίουμε ταυτόχρονα φόρο τιμής στις Άγιες Μορφές των Αγωνιστών μας που 

πάλεψαν τον άνισο αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας. 

      Οι Έλληνες Κύπριοι Αγωνιστές Ενσαρκωτές και Εκφραστές των Ευγενών ιδεωδών 

και της Φιλοπατρίας του λαού μας ήταν άνθρωποι, Ιδεαλιστές και Ιδεολόγοι, ήσαν 

μύστες μιας Εθνικής λειτουργίας και μέτοχοι μιας Λιτανείας Ελευθερίας. 

      Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σήμερα τραυματισμένη από την μπότα του Τούρκου 

κατακτητή και μέρος της πατρίδας μας παραμένει υπό κατοχή ως αποτέλεσμα της 

Τουρκικής Εισβολής. 

     Η 60η Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί πρωτίστως 

υπόμνηση  χρέους απέναντι στους Ήρωες, απέναντι στην Πατρίδα και συνεπώς κάλεσμα 

Εθνικού Καθήκοντος και Ιστορικής Ευθύνης. 

     Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις προσπάθειες της  

Κυπριακής Κυβέρνησης για επίτευξη μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του 

Κυπριακού, σ’αυτήν την αγωνιστική πορεία της Κύπρου συμπαρίστανται οι Ομογενείς 

του Καναδά που έχουν αποδείξει έμπρακτα και περίτρανα την Αγάπη και Έννοια τους  

για την ιδιαίτερη πατρίδα τους την Εναλία Κύπρο. 

     Το έργο και η προσφορά σας αναγνωρίζονται απ’ όλους στην Κύπρο και σας αξίζει 

χαιρετισμός τιμής και εκτίμησης για την πολύμορφη και πολύτιμη συμβολή σας στο 

εθνικό θέμα της Κύπρου. 

      Ενωμένοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την 

δικαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιβίωση μας εδράζεται στην αυτοσυνείδηση 

του Εθνικού χρέους που μας υπαγορεύει το Ιστορικό μας παρελθόν, μέσα από τα  

διδάγματα και τις διαχρονικές μας παρακαταθήκες. Σας καλώ να ανανεώσουμε τις 

προσπάθειες μας για τον από κοινού αγώνα μας μέχρι την ανατολή καλύτερων ημερών 

για τη Μεγαλόνησο μας. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Βασίλειος Φιλίππου 

 




