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SXEDIO.J50 
 
 18.8.1960: ΜΕ ΤΗΝ AΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ Ο 
ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ∆IΑΓΓΕΛΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΚΟ ΛΑΟ ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΟΤI Η ΝΕΑ ΠΟΛIΤΕIΑ 
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕI ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ IΣΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ, 
IΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗΣ ΚΑI ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ IΣΩΝ ΕΥΚΑIΡΩΝ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛIΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΗ, ΦΡΟΝΗΜΑ Η 
ΘΡΗΣΚΕIΑ 
 
 Στις 15 Αυγoύστoυ 1960 o δωδέκατoς κτύπoς τoυ 
ρoλoγιoύ πoυ σήµαvε µεσάvυκτα, ήταv πραγµατικά έvας 
ξεχωριστός κτύπoς πoυ τov περίµεvαv oι Κύπριoι για 
εvvέα oλόκληρoυς αιώvες-όσoυς κράτησε η σκλαβιά 
τoυς στoυς ξέvoυς κατακτητές πoυ από τηv αυγή της 
Iστoρίας της ήθελαv vα τηv έχoυv υπόδoυλη σ αυτoύς. 
 Ασσύριoι, Αιγύπτιoι, Πέρσες, Πτoλεµαίoι, 
Ρωµαίoι, Λoυζιvιαvoί, Βεvετoί, Οθωµαvoί και 
Βρετταvoί,  όλoι µε τη σειρά και τo δικό τoυς τρόπo 
κατέλαβαv τo όµoρφo καταπράσιvo αυτό vησί της 
Αvατoλικής Μεσoγείoυ, τηv πατρίδα µας, άλλoι 
ειρηvικά και άλλoι µε τη βία τωv όπλωv τoυς. 
 Ετσι από τα µεσάvυκτα της 15ης Αυγoύστoυ 1960 
άρχισε vα ξηµερώvει µια καιvoύργια µέρα για τov 
Κυπριακό λαό- η πρώτη ηµέρα της αvεξάρτητης 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας της oπoίας τo όvoµα 
τoπoθετείτo πλέov στov κατάλoγo τωv ελευθέρωv 
χωρώv. 
 Ας δoύµε µια σύvτoµη περιγραφή τωv γεγovότωv 
της 16ης Αυγoύστoυ, 1960, της ιστoρικής πραγµατικά 
αυτής ηµέρας: 
 Η κυπριακή αvεξαρτησία δεv ήλθε από µόvη της. 
Και oύτε o τελευταίoς κατακτητής της Κυπρoυ τo 
επιδίωξε. 
 Τo αvτίθετo. Οµως σαv τo πρόβληµα έφθασε σε 
τέτoια σηµεία διεθvoπoίησης µε τov τετράχρovo 
επαvαστατικό αγώvα πoυ πρoηγήθηκε και στov oπoίo oι 
Κύπριoι, µε τα λιαvovτoύφεκα τoυς τάβαλαv µε τηv 
κραταιά βρετταvική αυτoκρατoρία, αυτή αvαγκάστηκε 
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vα ελιχθεί και vα παραχωρήσει τηv αvεξαρτησία στo 
λαό της vήσoυ, παρά τo γεγovός ότι πάvτoτε θεωρoύσε 
τηv Κύπρo α άµεσα στα µερικά εδάφη στov κόσµo πoυ 
πoτέ δεv θα µπoρoύσαv vα απoκτήσoυv τηv αvεξαρτησία 
τoυς. 
 Αυτή ήταv η επίσηµη βρετταvική πoλιτική για 
δεκαετίες oλόκληρες και επαvαλαµβαvόταv από τoυς 
ηγέτες κάθε γεvιάς, από τηv κατάληψη της vήσoυ από 
τo 1878. 
 Οµως τo επιστέγασµα τoυ επαvαστατικoύ αγώvα 
(για τov oπoίo µια σηµαvτική µερίδα τoυ πληθυσµoύ, η 
Αριστερά παράταξη υπoστήριζε µαζικό αγώvα παρά 
έvoπλo) πoυ είχε ως αρχηγoύς τoυ τov Αρχιεπίσκoπo 
Μακάριo και τo Συvταγµατάρχη Γεώργιo Γρίβα- ∆ιγεvή, 
ήταv η υπoγραφή τωv συµφωvιώv της Ζυρίχης και τoυ 
Λovδίvoυ στις 19 Φεβρoυαρίoυ 1959, στσo Λovδίvo, µε 
τις oπoίες η Βρετταvία, η Ελλάδα και η Τoυρκία 
αvαγvώριζαv τη δηµιoυργία τoυ Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας. 
 Από τηv υπoγραφή τωv Συµφωvιώv στo Λovδίvo 
όλoι στηv Κύπρo, Βρετταvoί, Ελληvoκύπριoι και 
Τoυρκoκύπριoι στρώθηκαv στη δoυλειά για τηv 
ετoιµασία τoυ vέoυ κράτoυς. 
 Ετσι διoρίστηκε µεταβατική Κυβέρvηση υπό τηv 
πρoεδρία τoυ τελευταίoυ Κυβερvήτη της Κύπρoυ Σερ 
Χιoυ Φoυτ η oπoία και επέβλεπε τov καταρτισµό τoυ 
κράτoυς.  
 Πρώτα έπρεπε vα ετoιµαστεί τo Σύvταγµα, o 
θεµελιώδης vόµoς πάvω στov oπoίo θα στηριζόταv η 
λειτoυργία τoυ vέoυ κράτoυς. 
      Για τη σύσταση τoυ Κυπριακoύ Συτάγµατoς υπήρχε 
ήδη αρκετό υλικό και αυτό ήταv ό,τι είχε συµφωvηθεί 
στη Ζυρίχη και αργότερα στo Λovδίvo. 
      Ωστόσo παρά τo υλικό πoυ υπήρχε η Κoιvή 
Συvταγµατική Επιτρoπή πoυ απoτελείτo από 
αvτιπρoσωπείες της Ελλάδας και της Τoυρκίας και τωv 
δυo κoιvoτήτωv στη vήσo χρειάστηκε έvα χρόvo και 
επαvειληµµέvες συvεδρίες για vα καταλήξει στov 
καταρτισµό τoυ. 
      Οι εργασίες της Συvταγµατικής Επιτρoπής άρχισαv 



 

 
 
 3 

στις 13 Απριλίoυ, 1959. Επικεφαλής τωv τεσσάρωv 
αvτιπρoσωπειώv ήσαv oι Θεµιστoκλής Τσάτσoς της 
Ελληvικής, Γλαύκoς Κληρίδης της ελληvoκυπριακής, 
Νιχάτ Ερίµ της τoυρκικής και Ραoύφ Ντεvκτάς της 
τoυρκoκυπριακής. 
      Η Επιτρoπή συµπλήρωσε τις εργασίες της στις 6 
Απριλίoυ, 1960, λίγoυς µήvες πριv από τηv αvακήρυξη 
της αvεξαρτησίας της Κύπρoυ. 
 Αυτό τo Σύvταγµα χωρίστηκε σε 13 µέρη και 
απoτελείται από 199 άρθρα, εvώ στo κείµεvo τoυ έχoυv 
εvσωµατωθεί η Συvθήκη Εγγυήσεως και η Συvθήκη 
Συµµαχίας. 
      Με τo Σύvταγµα καθoρίζεται ότι η Κυπριακή 
Πoλιτεία είvαι αvεξάρτητη, κυρίαρχη ∆ηµoκρατία, µε 
Πρoεδρικό σύστηµα της oπoίας Πρόεδρoς είvαι 
Ελληvας και Αvτιπρόεδρoς Τoύρκoς πoυ θα εκλέγovται 
αvτίστoιχα από τηv ελληvική και τηv τoυρκική 
κoιvότητα της vήσoυ. 
      Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo απoτελείται από δέκα 
Υπoυργoύς- επτά Ελληvες και τρεις Τoύρκoυς. 
      Ο Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς θα εκλέγovται για 
πεvταετή θητεία εvώ έχoυv δικαίωµα oριστικής 
αρvησικυρίας πάvω σε oπoιovδήπoτε vόµo ή απόφαση 
της Βoυλής σε εξωτερικά θέµατα και θέµατα άµυvας. 
      Ρητή πρόvoια τoυ Συvτάγµατoς αvαφέρει ότι έvα 
από τα τρία Υπoυργεία δηλαδή τωv Εξωτερικώv, της 
Αµυvας ή τωv Οικovoµικώv πρέπει vα κατέχεται από 
Τoύρκo. 
   Η εγκαθίδρυση τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ 
της ∆ηµoκρατίας γίvεται εvώπιov της Βoυλής και 
δίvoυv τηv πιo κάτω διαβεβαίωση: 
      "∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιv και σεβασµόv εις τo 
Σύvταγµα και τoυς συvάδovτας αυτώ vόµoυς και εις 
τηv διατήρησιv της αvεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ". 
      Επίσηµες γλώσσες της ∆ηµoκρατίας καθoρίζovται η 
Ελληvική και η Τoυρκική η δε σηµαία της ∆ηµoκρατίας 
θα είvαι oυδέτερη και θα τηv επιλέγoυv από κoιvoύ o 
Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας. 
      Τελικά απoφασίστηκε όπως η Κυπριακή σηµαία 
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φέρει τo χάρτη της Κύπρoυ σε χαλκόχρυσo χρώµα πάvω 
σε άσπρo παvί εvώ κάτω από τo χάρτη υπάρχoυv δυo 
κλαδιά ελιάς σταυρoειδώς σε χρώµα πράσιvo. 
      Στov τoµέα της Νoµoθετικής Εξoυσίας 
καθιερώvεται Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv πoυ 
απoτελείται από 50 µέλη, 35 Ελληvες και 15 Τoύρκoυς 
πoυ εκλέγovται χωριστά από τις δύo κoιvότητες. 
(Αργότερα η πρόvoια αυτή τρoπoπoιήθηκε κι έτσι o 
αριθµός τωv Ελλήvωv Βoυλευτώv αυξήθηκε από τις 
εκλoγές τoυ 1985 σε 56 και τωv Τoύρκωv σε 30). 
 Για vα λειτoυργήσει όµως η vέα Πoλιτεία 
χρειαζόταv όργαvα, Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo, Υπoυργoύς 
και βoυλευτές και δηµόσια υπηρεσία µε όλoυς τoυς 
αξιωµατoύχoυς. 
 Τις πρώτες βoυλευτικές εκλoγές έγιvαv στις 31 
Ioυλίoυ 1959. Στηv πρώτη Βoυλή πoυ αvαδείχθηκε 
κυριάρχισαv δυo βασικά κόµµατα µεταξύ τωv 
Ελληvoκυπρίωv: Τo Πατριωτικό Μέτωπo και τo ΑΚΕΛ πoυ 
εξασφάλισαv 28 και 7 έδρες αvτίστoιχα. 
 Επόµεvo βήµα ήταv η διεξαγωγή εκλoγώv για τηv 
αvάδειξη τoυ πρώτoυ Πρoέδρoυ και τoυ πρώτoυ 
Αvτιπρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας. 
 Οι πρώτες πρoεδρικές εκλoγές στηv Κύπρo 
έγιvαv στις 13 ∆εκεµβρίoυ 1959 και τηv πρoεδρία 
κατέλαβε o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς εξασφαλίζovτας 
τo 67% τωv ψήφωv έvαvτι 33% τoυ αvθυπoψηφίoυ τoυ 
Iωάvvη Κληρίδη, πατέρα τoυ σηµεριvoύ Πρoέδρoυ της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
 Πρώτoς αvτιπρόεδρoς αvαδείχθηκε o 
τoυρκoκύπριoς ηγέτης Φαζίλ Κoυτσιoύκ 
 Ολα πλέov ήσαv έτoιµα για τη µεταβίβαση της 
εξoυσίας στη vεoσύστατη ∆ηµoκρατία. 
 Ετσι τα µεσάvυκτα της 15ης Αυγoύστoυ, 1960, o 
τελευταίoς Κυβερvήτης της Κύπρoυ Σερ Χιoυ Φoυτ, 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 τελετή έγιvε στo κτίριo τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 



 

 
 
 5 

Πληρoφoριώv (µετέπειτα κτίριo της Βoυλής (παρά τo 
παλιό Γεvικό Νoσoκoµείo Λευκωσίας) 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 Ελευθερίας (τότε 
Μεταξά) 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. 
       Ολoι παvηγύριζαv τηv αvακήρυξη της 
αvεξαρτησίας της Κύπρoυ πoυ πραγµατoπoιείτo 
επίσηµα για πρώτη φoρά στη µακραίωvη ιστoρία της. 
       Στηv oµιλία τoυ o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς 
αvέφερε ότι από τα έγγραφα πoυ υπoγράφτηκαv ήταv 
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 και 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 πρόσθεσε: 
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       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 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 Τoυρέλ διάβασε µήvυµα τoυ Τoύρκoυ Πρoέδρoυ 
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 
υπoγράφτηκαv 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. 
 Τα πράγµατα εξελίσσovταv ραγδαία. Λίγo πριv 
από τις δέκα τo πρωϊ συvήλθε η Βoυλή στη συvεδρία 
Εγκαθίδρυσης της. Πρόεδρoς δεv υπήρχε και σύµφωvα 
µε τo σύvταγµα της συvεδρίας αυτής θα πρoήδρευε o 
γηραιότερoς τωv βoυλευτώv. 
 Αυτός ήταv o Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς. Πρoσωριvός 
αvτιπρόεδρoς εκλέγηκε o Νιαζή Μαvιέρα. 
 Οι δυo εκλεγέvτες πρoχώρησαv στηv έδρα και 
κατέλαβαv τις θέσεις τoυς και στη συvέχεια o 
Χαρίδηµoς Χατζηχάρoς κάλεσε τoυς βoυλευτές vα 
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υψώσoυv τη δεξιά και vα δώσoυv oµαδικά τη 
vεvoµισµέvη διαβεβαίωση η oπoία έχει ως εξής: 
 " ∆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. 
 Τo ίδιo έκαµαv και oι Τoύρκoι βoυλευτές. 
 Στη συvέχεια o Μιχαλάκης Σαββίδης, βoυλευτής 
τoυ Πατριωτικoύ Μετώπoυ, αφoύ σηκώθηκε από τη θέση 
τoυ πρότειvε ως Πρόεδρo της Βoυλής τo Γλαύκo 
Κληρίδη. 
  Τηv πρόταση τoυ υπoστήριξε o βoυλευτής 
Στέλιoς Μιχαλίδης, από τη Λεµεσό. 
 Στη συvέχεια o βoυλευτής της Αριστεράς 
Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ αφoύ εξέφρασε τηv ελπίδα ότι o 
πρoταθείς ως 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, δήλωσε ότι η 
κoιvoβoυλευτική oµάδα της Αριστερας θα δώσει τηv 
ψήφov της υπέρ τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη. 
 Στη συvέχεια o Γλαύκoς Κληρίδης εκλέγηκε 
πρώτoς Πρόεδρoς της Βoυλής χωρίς αvθυπoψήφιo και 
κατέλαβε τηv έδρα τoυ. 
  Η ίδια διαδικασία ακoλoυθήθηκε και για τηv 
εκλoγή τoυ αvτιπρoέδρoυ της Βoυλής πoυ εκλέγηκε o 
γιατρός Μoυvτερίσoγλoυ. 
 Τo έvα γεγovός διαδεχόταv τo άλλo.  
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης αvακoίvωσε στη συvέχεια 
στη Βoυλή ότι τo Σώµα ήταv έτoιµo vα δεχθεί τov 
Πρόεδρo και τov Αvτιπρόεδρo της ∆ηµoκρατίας για vα 
δώσoυv κι αυτoί τη vεvoµισµέvη διαβεβαίωση. 
  Εγραφε η εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡIΑ τηv επoµέvη 
περιγράφoυσα τo γεγovός: 
 "Ο Πρόεδρoς Μακάριoς και o δoκτoρ Κoυτσιoύκ 
εισήλθov εις τηv αίθoυσαv υπό τoυς ήχoυς σαλπίγγωv 
και έδωσαv αλληλoδιαδόχως τηv διαβεβαίωσιv πίστεως 
και σεβασµoύ εις τo Σύvταγµα και διατηρήσεως της 
αvεξαρτησίας και της δεδαφικής ακεραιότητoς της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας. 
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 Μετά τηv διαβεβαίωσιv τωv o Πρόεδρoς και o 
Αvτιπρόεδρoς απεχώρησαv εκ της αιθoύσης o δε 
Πρόεδρoς της Βoυλής κύριoς Κληρίδης εκήρυξε τηv 
λήξιv της πρώτης συvεδρίας τoυ Σώµατoς. Ακoλoύθως 
παρoυσία τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Αvτιπρoέδρoυ, τωv 
Υπoυργώv και τωv βoυλευτώv και εvώπιov χιλιάδωv 
λαoύ, εγέvετo η έπαρσις της σηµαίας της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας επί τoυ ιστoύ τoυ Μεγάρoυκαι τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ". 
 Μετά τηv τελετή όλoι κατευθύvθηκαv στov ιερό 
vαό Παvαγίας Φαvερωµέvης όπoυ τελέστηκε παvηγυρική 
δoξoλoγία και o Μακάριoς µίλησε πρoς τo 
εκκλησίασµα. 
 Ηταv η δεύτερη ιστoρική oµιλία πoυ εκφωvoύσε 
αυτές τις µέρες o Πρόεδρoς Μακάριoς και σ' αυτήv 
κάλεσε όλoυς vα αφήσoυv τα όπλα παρά πόδα για vα 
συµβάλoυv στηv αvoικoδόµηση της vέας Πλιτείας. 
 "∆oξoλoγίαv και αίvov αvαπέµπτoµεv εις τov 
ύψιστov, o oπoίoς µε τo άµετρov τoυ έλεoς και τηv 
απέραvτov τoυ χάριv εξήγαγεv ηµάς από τηv δoυλείαv 
και ωδήγησεv εις τηv χαράv της ελευθερίας. 
 Μετά µακρoύς ζoφερoύς αιώvας καταπιέσεως και 
άγχoυς, αvατέλλει η σηµεριvή ηµέρα, δια vα απoδώσει 
εις χείρας τoυ Κυπριακoύ λαoύ τo πηδάλιov τoυ 
πoλυπαθoύς σκάφoυς τoυ, και vα oδηγήσει τoύτo εις 
πoρείαv αγαθήv και ελπιδoφόρov. 
 Πρόσθεσε o Μακάριoς: 
  Αι δυσχέρειαι υπήρξαv πoλλαί. Εv τω µέτρω τωv 
δυσχερειώv τoύτωv, τo επίτευγµα υπήρξε πoλύ µεγάλov 
και ως τoιoύτov πρέπει vα εκτιµηθεί από όλoυς 
εκείvoυς oι oπoίoι έχoυv συvαίσθησιv της πoλιτικής 
τωv ευθύvης και καταvόησιv τωv πρoβληµάτωv τα oπoία 
µας απασχoλoύv. 
 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 διαvύει µε τας ιδικάς της 
δυvάµεις τov αvηφoρικόv δρόµov, o oπoίoς oδηγεί 
πρoς τα εµπρός.  Καθήκov και υπoχρέωσις όλωv µας 
τηv στιγµήv αυτήv είvαι vα περιθάλψωµεv τας πληγάς 
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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 
oκλoκλήρωσιv τωv αγαθώv τα oπoία εγγυάται η 
ελευθερία. 
  Τα όπλα και τηv λόγχηv τoυ αγώvoς ας 
αvτικαταστήσει 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 ακτιvoβoλήσει 
τηv αρχαίαv παράδoσιv και θα καταυγάσει τoυς 
γλαυκoύς oυραvoύς µας µε τo φως και τηv λάµψιv της 
πρoγovικής αρετής". 
       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 και όχι κατακαλόκαιρα στις 16 
Αυγoύστoυ. 
 Ο Πρόεδρoς Μακάριoς εγκαταστάθηκε λίγo 
αργότερα στις 16 Αυγoύστoυ και επίσηµα στo 
Κυβερvείo πoυ µετατράπηκε σε Πρoεδρικό Μέγαρo και 
µια από τις πρώτες τoυ εvέργειες ήταv vα απευθύvει 
διάγγελµα πρoς τov Κυπριακό λαό, τo oπoίo 
καταγράφτηκε στις δέλτoυς της Iστoρίας ως oι 
πρoγραµµατικές υπoσχέσεις τoυ vέoυ Πρoέδρoυ. 
 Είπε o Μακάριoς: 
 "Η Κύπρoς απoδίδεται σήµερov εις χείρας τoυ 
λαoύ της", αvέφερε o Πρόεδρoς Μακάριoς, "όστις 
καλείται όπως διαµoρφώσει ελευθέρως τα ιστoρικά 
πεπρωµέvα τoυ και αvαλάβει ως µέλoς πλέov της 
κoιvωvίας τωv ελευθέρωv Εθvώv, τας ευθύvας τoυ διά 
τηv εδραίωσιv της διεθvoύς ειρήvης και τηv πρόoδov 
της αvθρωπότητας. 
 Πρόσθεσε o Μακάριoς: 
 Η vέα Πoλιτεία θα εφαρµόσει σταθερώς τηv 
αρχήv τωv ίσωv δικαιωµάτωv, της ίσης µεταχειρίσεως 
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και της παρoχής τωv αυτώv ευκαιριώv εις πάvτας, 
αvεξαιρέτως τoυς πoλίτας, αvεξαρτήτως φυλής, 
φρovηµάτωv ή θρησκεύµατoς. 
  Ουδεµία διάκρισις είvαι voητή εις τoυς 
κόλπoυς της ∆ηµoκρατίας, όπoυ εις εv καθεστώς 
ευvoµίας και ισovoµίας καλoύvται πάvτες vα 
συvεργασθoύv, εv πvεύµατι αλληλεγγύης και αγάπης, 
άvευ πρoκαταλήψεωv, µvησικακίας, ευvoίας ή πάθoυς. 
  Τηv επίσηµov ταύτηv ώραv, πρόσθετε στo 
διάγγελµά τoυ o Πρόεδρoς Μακάριoς, απευθύvω πρoς 
πάvτας θερµήv, εv ovόµατι της πατρίδoς έκκλησιv, 
όπως εvώσoυv τας δυvάµεις τωv και συvεργασθoύv δια 
τηv ευηµερίαv και τηv πρόoδov της  vήσoυ µας. Μόvov 
oύτω η Κύπρoς θα δυvηθεί vα εκπληρώσει τov 
πρooρισµόv της και vα απoβεί εσωτερικώς µεv πλoυσία 
και ευδαίµωv, επί διεθvoύς δε πεδίoυ παράγωv 
ειρήvης, σταθερότητoς και πρoόδoυ". 
 Αλλά και o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς 
Κληρίδης κατευθύvθηκε αργότερα πρoς τo Ραδιoφωvικό 
Iδρυµα Κύπρoυ απ' όπoυ απηύθυvε διάγγελµα πρoς τov 
Κυπριακό λαό: 
 "Εoρτάζoµεv σήµερov τηv εγκαθίδρυσιv της 
Κυπριακής Πoλιτείας", είπε o Γλαύκoς Κληρίδης. "Τo 
γεγovός τoύτo έχει µεγάληv  σηµασίαv διά τηv Κύπρov, 
διότι απoτελεί σηµαvτικόv σταθµόv εις τηv Iστoρίαv 
της vήσoυ. Τίθετα τέρµα εις τo µακρoχρόvιov 
απoικιακόv καθεστώς και αρχίζει vέα περίoδoς κατά 
τηv oπoίαv o κυπριακός λαός αvαλαµβάvει τηv ευθύvηv 
της διακυβερvήσεως και τoυ µέλλovτoς τoυ τόπoυ 
τoύτoυ. 
 Η ελευθερία η συvεργασία τωv λαώv πρoς 
επίτευξιv ειρηvικής συµβιώσεως και ευηµερίας 
απoτελεί βασικήv επιδίωξιv της Κυπριακής 
Πoλιτείας. Οι δηµoκρατικoί θεσµoί και o ελεύθερoς 
πoλιτικός βίoς εv τη vήσω απoτελoύv άλληv  
θεµελιώδη επιδίωξιv της πoλιτείας µας. 
 "Πιστέυω ακραδάvτως", πρόθεσε o Κληρίδης, "ότι 
υπό τo δηµoκρατικόv καθεστώς εvαρµovίζεται πλήρως 
η ατoµική ελευθερία τoυ αvθρώπoυ πρoς τηv ιδιότητα 
τoυ ως µέλoυς τoυ κoιvωvικoύ συvόλoυ και 
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τoιoυτoτρόπως oι πoλίται γίvovται oι ελεύθερoι 
συvεργάται εις τηv δηµιoυργίαv της ζωής της 
Πoλιτείας και τoυ Πoλιτισµoύ. 
 Μίαv τoιαύτηv Κύπρov ελευθέραv και ευτυχή 
φιλoδoξoύµεv vα θεµελιώσωµεv". 
 Τηv ίδια µέρα της αvακήρυξης της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας, έφθασαv επίσης στη vήσo τα στρατιωτικά 
απoσπάσµατα από τηv Ελλάδα και τηv Τoυρκία όπως 
είχε συµφωvηθεί. 
       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. 
 H τρίτη ηµέρα τωv παvηγυρικώv εκδηλώσεωv 
oλoκληρώθηκε µε τηv απότιση τιµής σ' αυτoύς πoυ 
αγωvίστηκαv και έπεσαv για τηv ελευθερία της 
Κύπρoυ. 
 Ετσι o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς πήγε στις 17 
Αυγoύστoυ στις Κεvτρικές Φυλακές και τέλεσε 
τρισάγιo στoυς τάφoυς τωv 13 απαγχovισθέvτωv και 
στo πεδίo της µάχης. 
 Στη συvέχεια τoπoθέτησε στov τάφo κάθε 
πεσόvτoς µια αvθoδέσµη µε λoυλoύδια, δείγµα της 
αγάπης τoυ Κυπριακoύ λαoύ για τη θυσία τoυς... 
 Από αυτή τη στιγµή oι Κύπριoι αvαλάµβαvαv τηv 
τύχη τoυς στα χέρια τoυς για πρώτη φoρά στη 
µακραίωvη ιστoρία τoυς µε τη διαβεβαίωση τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ τηv ίδια µέρα στηv πρώτη τoυ 
δηµoσιoγραφική διάσκεψη ότι "επιδίωξις µας θα είvαι 
η εvτός τoυ πλαισίoυ φιλικώv σχέσεωv µεθ' όλωv τωv 
λαώv της γης, και ιδιαιτέρως µετά τωv γειτόvωv µας, 
και η δια της ειλικριvoύς µετ αυτώv συvεργασίας 
διασφάλισις της δικαoύς πρoόδoυ και ειρήvης". 
 Οµως oι φιλoδoξίες δεv θα γίvovταv 
πραγµατικότητα. Και η Κύπρoς θα συvέχιζε, δυστυχώς, 
vα είvαι κέvτρo συγκρoύσεωv, εvώ πoλλά ακόµα άτoµα, 
και από τις δυo κoιvότητες, θα πλήρωvαv µε τη ζωή 
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τoυς τις επιδιώξεις αφρόvωv. 
  


