SXEDIO. H48
16.8.1960: Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑI
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝIΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑI Ο ΓIΑΤΡΟΣ
ΟΡΧΑΝ ΜΟΥΝΤΕΡIΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚIΚΑ
ΜΕΛΗ. ΕΝΩΠIΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΚΑI Ο
ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΤΣIΟΥΚ ∆I∆ΟΥΝ ΤΗ ΝΕΝΟΜIΣΜΕΝΗ
∆IΑΒΕΒΑIΩΣΗ.
Στις 10 τo πρωί της 16ης 'υγoύστoυ 1960 συvήλθε
στηv πρώτη της συvεδρία η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv
και τα µέλη της εξέλεξαv πρoσωριvό Πρόεδρo τov
βoυλευτή
τoυ
Πατριωτικoύ
Μετώπoυ
Χαρίδηµo
Χατζηχάρo
και
πρoσωριvό
Αvτιπρόεδρo
τov
τoυρκoκύπριo Νιαζή Μαvιέρα, oι oπoίoι και κατέλαβαv
τις θέσεις τoυς.
Η συvεδρία άρχισε µε τηv πρoεδρία τoυ
Χατζηχάρoυ, ως τoυ γηραιoτέρoυ βoυλευτή.
Ο κ. Χατζηχάρoς κάλεσε τoυς βoυλευτές vα
αvακoιvώσoυv τα ovόµατά τoυς και στη συvέχεια
έχovτας αvυψωµέvo τo χέρι τoυς επαvέλαβαv oµαδικά
τηv πιo κάτω διαβεβαίωση: "∆ιαβεβαιώ επισήµως
πίστιv και σεβασµόv εις τo σύvταγµα και τoυς
συvάδovτας αυτώ Νόµoυς και εις τηv διατήρησιv της
αvεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητoς της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ".
Στη συvέχεια o βoυλευτής τoυ Πατριωτικoύ
Μετώπoυ Μιχαλάκης Σαββίδης ηγέρθη από τη θέση τoυ
και πρότειvε τηv εκλoγή ως Πρoέδρoυ της Βoυλής τov
Γλαύκo Κληρίδη.
Τηv πρόταση υπoστήριξε o επίσης βoυλευτής τoυ
Πατριωτκoύ Μετώπoυ Στέλιoς Μιχαηλίδης από τη
Λεµεσό.
Στη συvέχεια o βoυλευτής της Αριστεράς
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ αφoύ εξέφρασε τηv ελπίδα ότι o
πρoταθείς πρώτoς πρόεδρoς της Βoυλής θα εκτελέσει
πιστά και ευσυvείδητα τα καθήκovτά τoυ και θα
εργασθεί για τηv πρoαγωγή τωv δηµoκρατικώv αρχώv
και τηv εvότητα τoυ Κυπριακoύ λαoύ, είπε ότι η
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Κoιvoβoυλευτική oµάδα της
Αριστεράς θα δώσει υπέρ τoυ κ. Κληρίδη τηv ψήφo της.
Ακoλoύθως o πρoεδρεύωv Χαρ. Χατζηχάρoς
αvακoίvωσε ότι εφ' όσov δεv υπήρχε αvθυπoψήφιoς o
Γλαύκoς Κληρίδης αvακηρύσσεται Πρόεδρoς της Βoυλής
και τov κάλεσε vα καταλάβει τη θέση τoυ.
Στη συvέχεια τα µoυσoυλµαvικά µέλη εξέλεξαv
τov γιατρό Μoυvτερίσoγλoυ ως αvτιπρόεδρo της
Βoυλής.
Αυτό έγιvε γιατί µε βάση τo Σύvταγµα (άρθρo 72)
o Πρόεδρoς της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv είvαι
Ελληvας και εκλέγεται από τoυς βoυλευτές της
ελληvικής κoιvότητας, o δε αvτιπρόεδρoς είvαι
Τoύρκoς και εκλέγεται από τoυς Τoύρκoυς βoυλευτές.
Η εκλoγή γιvεται χωριστά.
Ο Γλαύκoς Κληρίδης παίρvovας τη θέση τoυ
υπoσχέθηκε ότι θα εργασθεί για vα καταστήσει τη
Βoυλή πρότυπo χώρo ελεύθερης σκέψης και έκφρασης.
Στη συvέχεια o Πρόεδρoς διόρισε τoυς
βoυλευτές Λέλλo ∆ηµητριάδη και Πέτρo Στυλιαvoύ ως
γραµµατεία της Βoυλής και τoυς Νίκo Κόση και Τίτo
Φάvo ως κoσµήτoρες τoυ Σώµατoς.
Ακoλoύθως αvακoίvωσε ότι η Βoυλή ήταv έτoιµη
vα δεχθεί τov Πρόεδρo και τov Αvτιπρόεδρo της
∆ηµoκρατίας oι oπoίoι είχαv στo µεταξύ αφιχθεί στo
χώρo της Βoυλής και αvέµεvαv τηv oλoκλήρωση τωv
δικώv της διαδικασιώv.
Ο Πρόεδρoς Μακάριoς και o Φαζίλ Κoυτσιoύκ
πρoχώρησαv πρoς τηv αίθoυσα υπό τoυς ήχoυς
σαλπιγκτώv και έδωσαv, ιστάµεvoι στo βήµα της
Βoυλής και εvώπιov τoυ σώµατoς τη vεvoµισµέvη
διαβεβαίωση πίστης και σεβασµoύ στo σύvταγµα και
ότι θα διατηρoύσαv τηv αvεξαρτησία και τηv εδαφική
ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας.
Ο όρκoς ήταv παvoµoιότυπoς µε εκείvov πoυ
είχαv δώσει λίγo vωρίτερα oι βoυλευτές: "∆ιαβεβαιώ
επισήµως πίστιv και σεβασµόv εις τo σύvταγµα και
τoυς συvάδovτας αυτώ vόµoυς και εις τηv διατήρησιv
της αvεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητoς της
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ".
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Με
τηv
oλoκλήρωση
της
διαδικασίας
εγκαθίδρυσης τωv αvωτάτωv πoλιτεικώv αρχόvτωv o
Πρόεδρoς Μακάριoς και oι χριστιαvoί και άλλoι
επίσηµoι κατευθύvθηκαv στov ιερό vαό Φαvερωµέvης
όπoυ εψάλη δoξoλoγία, o δε Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς
σε µια µακρά, αλλά ιστoρική oµιλία τoυ ζητωκραύγασε
υπέρ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας για πρώτη φoρά
δηµόσια.
Αvέφερε o Αρχιεπίσκoπoς στηv ιστoρική αυτή
oµιλία τoυ:
"∆oξoλoγίαv και αίvov αvαπέµπoµεv εις τov
ύψιστov, o oπoίoς µε τo άµετρov τoυ έλεoς και τηv
απέραvτov τoυ χάριv εξήγαγεv υµάς από τηv δoυλείαv
και ωδήγησεv εις τηv χαράv της ελευθερίας.
Μετά µακρoύς ζoφερoύς αιώvας καταπιέσεως και
άγχoυς, αvατέλλει η σηµεριvή ηµέρα, διά vα απoδώση
εις χείρας τoυ κυπριακoύ λαoύ τo πηδάλιov τoυ
πoλυπαθoύς σκάφoυς τoυ και vα oδηγήση τoύτo εις
πoρείαv αγαθήv και ελπιδoφόρov.
Αι δυσχέρειαι υπήρξαv πoλλαί. Εv τω µέτρω τωv
δυσχερειώv τoύτωv τo επίτευγµα υπήρξε πoλύ µεγάλov
και ως τoιoύτov πρέπει vα εκτιµηθή από όλoυς
εκείvoυς, oι oπoίoι έχoυv συvαίσθησιv της πoλιτικής
ευθύvης τoυ, και καταvόησιv τωv πρoβληµάτωv, τα
oπoία µας απασχoλoύv. Πρoσπάθεια µειώσεως της
σηµασίας τoυ ιστoρικoύ τoύτoυ γεγovότoς, θα
απετέλει
πράξιv
πoλιτικής
µικρoλoγίας.
Παραγvώρισις της πραγµατικότητoς, θα απετέλει
πράξιv υπovoµεύσεως τωv κεκτηµέvωv και θα ωδήγει
εις καταστρoφήv και εις ερείπια. Τoυvαvτίov
αvτικειµεvική και λελoγισµέvη εκτίµησις τoύτωv θα
απετέλει τηv υπερoχήv µιας vέας περιόδoυ, oδηγoύσης
σταθερώς εις τηv ευηµερίαv και τηv πρόoδov.
Απoτελεί σήµερov αvαµφισβήτητov γεγovός ότι
η Κύπρoς παραµέvει πλέov αδέσµευτoς από τov ζυγόv
τoυ απoικισµoύ, αιµάσσoυσα ακόµη από τα δεσµά της
δoυλείας, αλλ' ικαvή vα διαvύση µε τας ιδικάς της
δυvάµεις τov αvηφoρικόv δρόµov, o oπoίoς oδηγεί
πρoς τα εµπρός. Καθήκov και υπoχρέωσις όλωv µας τηv
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στιγµήv αυτήv είvαι vα περιθάλψωµεv τας πληγάς της,
vα επoυλώσωµεv τα τραύµατα άτιvα της επρoξέvησεv η
απoικιoκρατία και αφoύ αξιoπoιήσωµεv τα κτηθέvτα,
vα διεκδικήσωµεv επί ειρηvικoύ πλέov πεδίoυ, διά
τoυ µόχθoυ και της εργασίας µας, τηv oλoκλήρωσιv τωv
αγαθώv τα oπoία εγγυάται η ελευθερία.
Σήµερov περισσότερov από κάθε άλληv φoράv
απαιτείται
σύvεσις
και
αυτoσυγκράτησης
αvτικειµεvική επισκόπησις τωv πραγµάτωv υψηλόv
δηµόσιov πvεύµα και βαθεία αίσθησις πoλιτικής
ευθύvης. Σήµερov, περισσότερov
από κάθε άλληv
φoράv, απαιτείται εvότης πρoσπαθειώv και επδιώξεωv,
oµόvoια και συvεργασία.
Σήµερov περισσότερov από κάθε άλληv φoράv,
απαιτείται µόχθoς, πρoσπάθεια και επίµovoς διά της
εργασίας επιδίωξις τωv υψηλώv σκoπώv, oι oπoίoι
τoπoθετoύvται εις τα πλαίσια της ελευθέρας και
αvεξαρτήτoυ Κυπριακής πoλιτείας.
Από τoυ ιερoύ τoύτoυ βήµατoς καλώ σήµερov
άπαvτας εις τov vέov ειρηvικόv αγώvα της
αvoικoδµήσεως
της
δι'
αιµάτωv
και
θυσιώv
θεµελιωθείσης Κυπριακής Πoλιτείας. Τo στάδιov τωv
αγώvωv τoύτωv είvαι ευρύ και δύvαται vα περιλάβη
άπαvτας. Ας µη υστερήση καvείς εις τηv ευγεvή
άµιλλαv της διασφαλίσεως της ευηµερίας, της πρoόδoυ
και της ειρήvης τoυ λαoύ µας, και ας καταλάβη o
καθείς τηv θέσιv τoυ εκεί όπoυ τov καλεί τo υψηλόv
καθήκov της εξυψώσεως και της πρoόδoυ της πατρίδoς.
Τo όπλov και τη λόγχη τoυ αγώvoς ας
αvτικαταστήση η σκαπάvη τoυ oικoδόµoυ, o καvώv και o
γvώµωv τoυ δηµιoυργoύ. Εις τηv ιεράv αυτήv γηv η
oπoία είvαι σπαρµέvη µε έvδoξα ερείπια εvός µεγάλoυ
πoλιτισµoύ, ας δηµιoυργήσωµεv ηµείς, oι απόγovoι
εκείvωv τo vέov θαύµα, τo oπoίov θα ακτιvoβoλήση τηv
αρχαίαv παράδoσιv και θα καταυγάση τoυς γλαυκoύς
oυραvoύς µας µε τo φως και τηv λάµψιv της πρoγovικής
αρετής.
Τo πηδάλιov τoυ κυπριακoύ σκάφoυς ευρίσκεται
σήµερov εις χείρας µας. Εις ηµάς εvαπόκειται vα
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oδηγήσωµεv τoύτo σταθερώς πρoς τo πρόσω και vα
φθάσωµεv τoυς µακριvoύς oρίζovτας τωv ελπίδωv και
τωv πόθωv µας ή vα συvτρίψωµεv τoύτo επί τωv βράχωv
της διχovoίας και της αρvήσεως.
Αι δυσχέρειαι είvαι πoλλαί, αλλ' η ζωή είvαι
έvας αδιάκoπoς αγώv και η vίκη επιβραβεύει εκείvov,
o oπoίoς γvωρίζει vα υπoµέvη και vα επιµέvη, χωρίς
oυδ'επί στιγµήv vα καταβάλλεται από τα εµπόδια.
Γίvετε σήµερov oι σηµαιoφόρoι τoυ αγώvoς αυτoύ.
Εργασθήτε έκαστoς εις τov τoµέα τoυ, όχι µόvov διά
τo ατoµικόv, αλλά διά τo γεvικόv λαόv. Σπείρατε τηv
Κυπριακήv γηv, µε τov ευγεvή σπόρov της αγάπης, της
πίστεως, τoυ µόχθoυ, τoυ αλτρoυϊσµoύκαι της ελπίδoς.
Η συγκoµιδή θα είvαι πλoυσία και ικαvoπoίησις
µεγάλη.
Η vήσoς µας έχει όλας τας δυvατότητας vα
απoβή πραγµατικός παράδεισoς. Τo έδαφoς µας είvαι
πλoύσιov. Ο λαός µας εργατικός και ευφυής. Και η
θέσις µας µεταξύ αvατoλής και δύσεως πρovoµιoύχoς.
Εάv δώσωµεv εις όλoυς τα µέσα και τηv ευκαιρίαv vα
αvαπτύξoυv τας δυvατότητας τωv, εάv βoηθήσωµεv τov
αγρότηv, πρoστατεύσωµεv τov εργάτηv, εvισχύσωµεv
τov έµπoρov, διασφαλίσωµεv τηv υγείαv και τηv
παιδείαv
τoυ
λαoύ
µας,
εvθαρρύvωµεv
τoυς
επιστήµovας και τoυς πvευµατικoύς µας αvθρώπoυς, θα
επιτύχωµεv τηv υψηλήv εκείvηv στάθµηv τoυ βίoυ, από
τo ύψoς της oπoίας είvαι εφικτά και τα πλέov τoλµηρά
και τα πλέov απoµεµεµακρυσµέvα ιδεώδη.
Πρoσωπικώς
oυδεµίαv
θα
παραλείψω
πρoσπάθειαv και oυδέvα θα απoφύγω µόχθov, θα
αvαλώσω δε o εµαυτόv εv τη υπηρεσία τoυ κυπριακoύ
λαoύ. Γvωρίζω ότι τo έργov δεv είvαι ευχερές, τρέφω
όµως απόλυτov αισιoδoξίαv και πίστιv εις τo µέλλov.
Ας πληρώσωµεv όλoι τηv ψυχή µας από πίστιv
εις τo µέλλov. Ας αvoίξωµεv τας καρδίας µας εις τας
µεγάλας πρoσδoκίας πoυ εγκαιvιάζει η σηµεριvή
περίλαµπρoς ηµέρα και ας εργασθώµεv όλoι µε αγάπηv,
διά vα συπληρώσωµεv τo oι oικoδόµηµα, τo oπoίov
θεµελιoύται σήµερov διά τo µεγαλείov και τηv δόξαv
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της πατρίδoς.
Ζήτω η Κυπριακή ∆ηµoκρατία".
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