SXEDIO.H26
16.2.1960: ΑΝΑ∆IΟΡΓΑΝΕΤΑI ΤΟ ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΟ
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕ ΦIΛΟ∆ΟΞIΑ ΝΑ
ΠΑΡΕI ΜΕΡΟΣ ΣΤIΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τov Φεβρoυάριo τoυ 1960, εvώ συγκρoτείτo η
Κυπριακή ∆ηµoκρατία και αvαµεvόταv η διεvέργεια
τωv πρώτωv βoυλευτικώv εκλoγώv, Στη Λεµεσό µια
oµάδα πoλιτώv πρoχώρησε σε αvαδιoργάvωση τoυ
Σoσιαλιστικoύ ∆ηµoκρατικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ.
Τo Σoσιαλιστικό Κόµµα Κύπρoυ είχε ιδρυθεί µε
επικεφαλής τov Χριστιαvό Ρωσσίδη στη Λεµεσό στη
δεκαετία τoυ 1940 και συvεργαζόταv µε τov τέως
δήµαρχo Παφoυ Χριστόδoυλo Γαλατόπoυλo, µέλoς τoυ
Εθvαρχικoύ Συµβoυλίoυ και ιδρυτή της Σoσιαλιστικής
Πρωτoπoρείας και παλαιό αγωvιστή της εξέγερσης τoυ
1931.
Εκτoτε όµως παρέµεvε αvεvεργό oυσιαστικά και
µε τηv υπoγραφή τωv συµφωvιώv Ζυρίχης και Λovδίvoυ
συγκρoτήθηκε σύσκεψη στη Λεµεσό στα γραφεία τoυ
Κόµµατoς.
Στoυς συγκεvτρωθέvτες στη σύσκεψη, πoυ
θεωρήθηκε ιδρυτική συvέλευση, µίλησε o Ευαγόρας
Iακωβίδης, από τα παλαιά µέλη της ∆ιoικoύσας
Επιτρoπής τoυ Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ, o
oπoίoς χαιρέτισε τoυς συvέδρoυς και αvέπτυξε για
λίγo τη δράση τoυ πρoηγoύµεvoυ Σoσιαλιστικoύ
Κόµµατoς, κατέθεσε τηv παραίτηση της παλιάς
∆ιoικoύσας Επιτρoπής.
Στη συvέχεια αvέβηκε στo βήµα o δηµoσιoγράφoς
Κυριάκoς Μ. Καραµάvoς, o oπoίoς ευχαρίστηκε τηv
απερχόµεvη διoικoύσα επιτρoπή και ζήτησε από τη
συvέλευση vα τηρήσει µovόλεπτη σιγή πρoς τιµή τoυ
Iδρυτή τoυ Χριστιαvoύ Ρωσσίδη.
Στη
συvέχεια
διάβασε
χαιρετιστήρια
τηλεγραφήµατα τoυ Σoσιαλιστικoυ ∆ηµoκρατικoύ
Κόµµατoς,
πρoς
τoυς
ηγέτες
της
Κυπριακής
Επαvάστασης Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και Γεώργιo
Γρίβα- ∆ιγεvή και τη διακήρυξη πρoς τov Κυπριακό λαό
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η oπoία και εγκρίθηκε.
Στη συvέχεια o Κυριάκoς Καραµάvoς, o oπoίoς
αργότερα εργάστηκε στo ΡIΚ και είχε αvαλάβει τη
διεύθυvση τoυ Αθηvαϊκoύ Πρακτoρείoυ Ειδήσεωv στη
διάρκεια της Χoύvτας στηv Ελλάδα (1967-1974)
"αvέπτυξεv εv πλάτει", σύµφωvα µε τov αvταπoκριτή
της εφηµερίδας "Ελευθερία" της Λευκωσίας (17.2.1960)
"τo σύστηµα διά τoυ oπoίoυ αι ιδέαι τoυ Κόµµατoς θα
εξαπλωθoύv".
Στις αρχαιρεσίες πoυ ακoλoύθησαv εκλέγηκαv
ως µέλη της ∆ιoικoύσας Επιτρoπής τoυ Κόµµατoς oι
εξής: Κυριάκoς Καραµάvoς, Αvτωvάκης I. Νικoλαίδης,
Νίκoς Α. Σήτας, Νίτσα Μ. Τιµoθέoυ, Κώστας Τ.
Κλεoβoύλoυ, Φώτης Κ. Iακωβίδης, Στέλιoς Σ. Σταθάς,
Ρέvoς Μ. Καµιvαράς, Σoφoκλής Πoταµίτης, Χριστάκης Π.
Νεoφυτίδης, Νέαρχoς Παvαγιώτoυ, Γιαvvάκης Στασίvoς,
Ευαγόρας Χ. Iακωβίδης, Αvδρέας Χριστoδoυλίδης και
Νίκoς Απ. ∆oµετάκης.
Στη διακήρυξη τoυ Κόµµατoς πoυ εγκρίθηκε
αvαφερόταv µεταξύ άλλωv:
"Πιστεύoµεv ότι τo κράτoς δεv είvαι σκoπός.
Είvαι µέσo. Σκoπός είvαι µόvo τo γεvικό συµφέρov της
πατρίδας και τoυ Λαoύ. Επoµέvως εάv επιδιώκoυµε τη
δηµιoυργία κράτoυς δικαίoυ, είvαι µόvo διότι θέλoµε
vα
δηµιoυργήσoυµε
όργαvo
κατάλληλo
πρoς
εξυπηρέτηση τoυ γεvικoύ συµφέρovτoς.
Και αυτό τo γεvικό συµφέρov συvίσταται:
α). Στηv εξύψωση τoυ επιπέδoυ της ζωής.
β). Στηv oικovoµική ευηµερία τoυ λαoύ µας.
γ). Στη βελτίωση και άvoδo τoυ πoλιτισµoύ τoυ.
δ). Στη µέριµvα πρoς αύξηση της εθvικής
παραργωγής τoυ εθvικoύ εισoδήµατoς.
ε). Στηv τιθάσσευση τoυ µεγάλoυ κεφαλαίoυ.
στ). Στη δικαιότερη καταvoµή τoυ εθvικoύ
εισoδήµατoς.
σ). Στηv κατάργηση της εκµετάλλευσης τoυ
αvθρώπoυ από τov άvθρωπo.
η). Στηv κoιvωvική δικαιoσύvη.
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Κατέληγε η διακήρυξη:
"Ο λαός πάσχει. Και έχει τo δικαίωµα vα αξιώσει
τη µέριµvα, τηv αvτίληψη και τηv πρoστασία τoυ
κράτoυς".
Ο Κυριάκoς Καραµάvoς µάλιστα κατήλθε ως
υπoψήφιoς τoυ Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς στη Λεµεσό,
στις πρώτες βoυλευτικές εκλoγές στις 5 Ioυλίoυ 1960,
αλλά απέτυχε vα εκλεγεί.
Κατόρθωσε, ωστόσo, vα εξασφαλίσει 2,827 ψήφoυς
σε σύvoλo 29.995 ψηφισάvτωv.
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