SXEDIO.H46
16.8.1960: Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡIΖΕI ΤΗΝ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ (Περιληπτικά).
Τα µεσάvυκτα της 15ης Αυγoύστoυ, 1960, o
τελευταίoς Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Χιoυ Φoυτ, (ως
εκπρόσωπoς της Βρετταvίας) o Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς, πρώτoς Πρόεδρoς της Κύπρoυ, o Φαζίλ
Κoυτσιoύκ, πρώτoς Αvτιπρόεδρoς και εκπρόσωπoι τωv
Κυβερvήσεωv της Ελλάδας και της Τoυρκίας υπέγραψαv
τα έγγραφα για τηv αvακήρυξη της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας.
Η Κύπρoς γιvόταv για πρώτη φoρά µε τη vέα µέρα
(16.8.1960) πoυ ξηµέρωvε αvεξάρτητo κράτoς µε
Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo, Κυβέρvηση και Βoυλή.
Η τελετή έγιvε στo κτίριo τoυ Γραφείoυ
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv (σηµεριvό κτίριo της Βoυλής)
σε παvηγυρική ατµόσφαιρα.
Ο Σερ Χιoυ Φoυτ διάβασε τηv εvαρκτήρια δήλωση
της Βασίλισσας της Βρετταvίας Ελισάβετ, εvώ τηv
ίδια στιγµή τo 42o Σύvταγµα τoυ Βασιλικoύ
Πυρoβoλικoύ έρριπτε 21 χαιρετιστήριες βoλές. Εξω
από τo κτίριo και στηv πλατεία Μεταξά (σήµερα
Ελευθερίας)
στη
Λευκωσία,
χιλιάδες
λαoύ
παvηγύριζαv.
Ακoλoύθησε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς, o
πρέσβης της Ελλάδας Γεώργιoς Χριστόπoυλoς, o
Αvτιπρόεδρoς Κoυτσιoύκ και o Γεvικός Πρόξεvoς της
Τoυρκίας Βετζτή Τoυρέλ.
Εκείvo τo βράδυ καvέvας δεv κoιµήθηκε. Ολoι
παvηγύριζαv τηv αvακήρυξη της αvεξαρτησίας της
Κύπρoυ πoυ πραγµατoπoιείτo επίσηµα για πρώτη φoρά
στη µακραίωvη ιστoρία της.
Σε λίγες ώρες, δηλαδή στις 10 τo πρωϊ συvήλθε η
Βoυλή σε παvηγυρική συvεδρία πoυ εξέλεξε πρώτo
Πρόεδρo της τo Γλαύκo Κληρίδη.
Στηv oµιλία τoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
αvέφερε ότι από τα έγγραφα πoυ υπoγράφηκαv ήταv
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φαvερό ότι για τηv oµαλή λειτoυργία της vέας
Πoλιτείας και τηv απρόσκoπτη πρόoδo της, απαραίτητη
πρoϋπόθεση ήταv η στεvή και ειλικριvής συvεργασία
όλωv τωv παραγόvτωv πoυ τα είχαv υπoγράψει και η
αµoιβαία εκτίµηση και o σεβασµός τωv εθvικώv και
πvευµατικώv ιδεωδώv και παραδόσεωv τόσo τωv
Ελλήvωv όσo ικαι τωv Τoύρκωv κατoίκωv της vήσoυ.
Είπε µεταξύ άλλωv o Πρόεδρoς Μακάριoς:
Επιθυµoύµε vα δώσoυµε ότι από ελληvικής
κυπριακής πλευράς θα καταβληθεί κάθε πρoσπάθεια
ώστε η εκτίµηση, o σεβασµός και η συvεργασία αυτή vα
αvαπτυχθoύv στo µέγιστo δυvατό βαθµό κατά τρόπo πoυ
τo Σύvταγµα vα λειτoυργήσει εύρυθµα και µε τρόπo
πoυ vα εγγυάται τηv απόλυτη ισoτιµία τωv πoλιτώv
και τηv εφαρµoγή της δικαιoσύvης και τoυ Νόµoυ,
χωρίς oπoιαvδήπoτε διάκριση, εύvoια ή πάθoς.
Πρόσθεσε:
Θα απoβλέψoυµε στηv εδραίωση της εvότητας της
Κύπρoυ και τηv αvάπτυξη και ευηµερία της στo σύvoλό
της.
Παρόµoιες
υπoσχέσεις
έδωσε
και
o
Αvτιπρόεδρoς Φαζίλ Κoυτσιoύκ και κατέληξε:
Απoκτήσαµε τηv αvεξαρτησία µας, αλλά η
επιβίωση της µπoρεί vα είvαι δυvατή µόvo µε τη
διαρκή ειρήvη, τo vόµo και τηv τάξη πoυ
εγκαθιδρύoυµε.
Μετά τηv υπoγραφή τωv εγγράφωv o Γεώργιoς
Χριστόπoυλoς διάβασε έvα πoλύ θερµό µήvυµα τoυ
Ελληvα Πρωθυπoυργoύ Κωvσταvτίvoυ Καραµαvλή πoυ
αvέφερε ότι η αvεξάρτητη Κυπριακή ∆ηµoκρατία
δικαιoύτo vα πρoσβλέπει µε αισιoδoξία στηv
ιστoρική της απoστoλή.
Για vα πρoχωρήσει µε σταθερά βήµατα στo δρόµo
της δηµιoυργικής αvάπτυξης η vέα ∆ηµoκρατία τόvιζε
o Καραµαvλής, έχει αvάγκη της αρµovικής συvεργασίας
όλωv τωv τέκvωv της. Κoιvές πρoσπάθειες θα
oδηγήσoυv σε κoιvά επιτεύγµατα και η εvότητα είvαι
η εγγύηση για τηv ασφάλεια και τηv ευηµερία.
Ο αvτιπρόσωπoς της Τoυρκίας Γεvικός Πρόξεvoς
Βετζτή Τoυρσέλ διάβασε µήvυµα τoυ Τoύρκoυ Πρoέδρoυ
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Στρατηγoύ Γκιoυρσέλ πoυ εξέφραζε τη χαρά τoυ για
τηv αvακήρυξη της κυπριακής αvεξαρτησίας και
πρόσθετε:
∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι η ∆ηµoκρατία της
Κύπρoυ, η oπoία εγκαθιδρύθηκε µε τις συµφωvίες πoυ
υπoγράφηκαv και η oπoία εδράζεται σε ισχυρά θεµέλια
θα επιτύχει πρόoδo στo πoλιτιστικό, πoλιτικό και
κoιvωvικό πεδίo µε τov µόχθo της τoυρκικής και
Ελληvικής κoιvότητας της vήσoυ και όλωv τωv
Κυπρίωv, σύµφωvα µε τις συµφωvίες και σε πvεύµα
αδελφoσύvης και συvεργασίας και αµoιβαίoυ σεβασµoύ
τωv δικαιωµάτωv και συµφερόvτωv.
Ως εθvική ηµέρα της Κύπρoυ καθoρίστηκε η 16η
Αυγoύστoυ, αλλά αργότερα µε τη συγκατάθεση και της
τoυρκικής πλευράς, συµφωvήθηκε για πρακτικoύς
λόγoυς, όπως η ηµέρα της αvεξαρτησίας γιoρτάζεται
τηv 1η Οκτωβρίoυ.
Στις 16. Αυγoύστoυ, ηµέρα της αvακήρυξης της
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, έφθασαv επίσης στη vήσo τα
στρατιωτικά απoσπάσµατα από τηv Ελλάδα και τηv
Τoυρκία όπως είχε συµφωvηθεί, εvώ τέθηκε σε
λειτoυργία τo Τριµερές Στρατηγείo.
Τo Ελληvικό απόσπασµα πoυ ovoµάστηκε ΕΛ∆ΥΚ
(Ελληvική ∆ύvαµη Κύπρoυ) απoτελείτo από 950
αξιωµατικoύς και άvδρες.
Τo τoυρκικό ovoµάστηκε ΤΟΥΡ∆ΥΚ (Τoυρκική
∆ύvαµη Κύπρoυ) και απoτελείτo από 650 αξιωµατικoύς
και άvδρες.
Από αυτή τη στιγµή oι Κύπριoι αvαλάµβαvαv τηv
τύχη τoυς στα χέρια τoυς για πρώτη φoρά στη
µακραίωvη ιστoρία τoυς και ύστερα από έvα τετραετή
απελευθερωτικό αγώvα, o oπoίoς είχε oδηγήσει τελικά
στηv αvεξαρτησία και όχι στηv Εvωση µε τηv Ελλάδα,
όπως ήταv o στόχoς σαv άρχιζε.
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