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Aπό την Τετάρτη το πρωί νοσηλευό-
ταν στην κλινική «Ευαγγελίστρια» στη 
Λευκωσία. Την Πέµπτη, απόγευµα, ο 

προσωπικός γιατρός και φίλος του Ιωσήφ 
Κάσιος, έκανε την πρώτη ανακοίνωση: «Ο 
Πρόεδρος Κληρίδης είναι σε κρίσιµη κατά-
σταση, τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα». 
Από εκείνη τη στιγµή, πολιτική ηγεσία και 
λαός περνούσαν ώρες αγωνίας. Η ηλικία του 
δεν άφηνε πολλές ελπίδες, όµως το όνοµα 
του αφήνει πολλές σελίδες γραµµένες στο 
βιβλίο του τόπου. Από νωρίς χθες το πρωί, 
ο γιατρός Κάσιος έκανε τη δυσάρεστη αλλά 
σαφή δήλωση, «φαίνεται ότι δεν θα κατα-
φέρει να ανακάµψει ο πρώην Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης». Οι ώρες 
περνούσαν και έχανε κάθε επαφή µε το πε-
ριβάλλον, όµως ήταν ήρεµος στο κρεβάτι του 
µε πολύ γαλήνια όψη».

Καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας από την 
κλινική πέρασαν µέλη του πολιτικού κόσµου 
και άλλοι αξιωµατούχοι. Στο πλευρό του συ-
νεχώς η κόρη του Καίτη και ο γαµπρός του, 
καθώς και ο στενός του συνεργάτης, πρώην 
υφυπουργός παρά τω προέδρω Παντελής 
Κούρος.Στην κλινική είχαν µεταβεί από το 
πρωί ο πρόεδρος του ∆ΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου, ο υπουργός Συγκοινωνιών και 
Εργων Τάσος Μητσόπουλος, ο υπουργός 
Αµυνας Φώτης Φωτίου, ο υπουργός Υγείας 
Πέτρος Πετρίδης, πρώην υπουργοί, βου-
λευτές και συνεργάτες του. Ο κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης δήλωνε 
το µεσηµέρι ότι ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται στη 
Σρι Λάνκα για τη Σύνοδο της Κοινοπολιτεί-
ας, ενηµερωνόταν συνεχώς για την πορεία 
του Γλαύκου Κληρίδη.

Ο Πρόεδρος, ανέφερε ο Εκπρόσωπος, 
«είχε µια µακρόχρονη πολιτική σχέση µε τον 
Γλαύκο Κληρίδη και δεν ήταν µόνο πολιτική 
η σχέση, αλλά και προσωπική και φιλική». 
Ανέφερε ότι «µε όλους µας ήταν σαν πατέ-
ρας ο Γλαύκος Κληρίδης. ∆εν ήταν απλώς 
πολιτικός µέντορας, αλλά ένας άνθρωπος 
που σφράγισε τη ζωή όλων µας και βέβαια 
σφράγισε τη ζωή της ιδιαίτερης πατρίδας του, 
της Κύπρου.

Στις 6:20 το απόγευµα ο κ. Κάσιος, έκανε 
την τελευταία του ανακοίνωση: «Ο πρόεδρος 
Κληρίδης, δυστυχώς µας άφησε».

Η είδηση µεταδόθηκε χωρίς καθυστέρηση 
από τα ΜΜΕ και µόλις µερικά λεπτά αργό-
τερα έξω από την κλινική «Ευαγγελίστρια» 
δεκάδες κι ύστερα εκατοντάδες κόσµου. Φί-
λοι και υποστηρικτές του πλούσιου έργου του 
πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.

Ο άνθρωπος που υπηρέτησε την Κύπρο 
για 70 τόσα χρόνια, έβαλε τελεία στη γεµά-
τη ιστορία του. Το όνοµα του γράφτηκε για 
πάντα ανάµεσα στα ονόµατα των Μεγάλων 
του τόπου. Η αναγραφή σε ένα πανό που 
ανάρτησαν φίλοι του έξω από την «Ευαγγελί-
στρια» είναι χαρακτηριστική: «Ευχαριστούµε 
που µας τίµησες µε την ακεραιότητά σου».
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙ∆ΗΣ, 

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
Αν η σύγχρονη κυπριακή ιστορία είχε 

όνοµα, το όνοµά του, θα ήταν µια από τις 
ελάχιστες επιλογές που είχε να διαλέξει. 
Βίοι παράλληλοι. Πρωταγωνιστής και συ-
νοδοιπόρος µιας πορείας που ξεκίνησε. 
Καραβοκύρης στο καράβι της Κυπριακής ∆η-
µοκρατίας. Άλλοτε δίπλα από τον τιµονιέρη 
σε φουρτούνες, άλλοτε κρατώντας ο ίδιος το 
τιµόνι τιθασεύοντας τη µανία των κυµάτων 
και χαράσσοντας πορεία. Πολλές φορές, κό-
ντρα στο ρέµα, έχοντας πλήρη εµπιστοσύνη 
στις επιλογές του, ως έµπειρος οδηγός και µε 
τη σοφία της γνώσης και της εµπειρίας που 
τον διακατείχε εκ φύσεως. Με πραότητα, νη-
φαλιότητα και αξιοπρέπεια, αναλάµβανε το 
βάρος των ευθυνών των ιστορικών στιγµών, 
απέναντι στην κριτική που αναπτυσσόταν 
πολλές φορές απέναντί του. Γλαύκος Κληρί-
δης. Ένα όνοµα, ένας πολιτικός, συνώνυµο 
της σύγχρονης ιστορίας ενός λαού, ενός κρά-
τους. Ο γέρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
έφυγε, αφήνοντάς την ορφανή, µε µια παρα-
καταθήκη όµως, έργων, λόγων και πράξεων 
που θα τον µνηµονεύει αιώνια…

Ο Γλαύκος Κληρίδης, ένας από τους 4-5 
ανθρώπους που «γέννησαν», «έθρεψαν» και 
«ανέθρεψαν» την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
Στάθηκαν στυλοβάτες και την ορθοπόδησαν 
σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους και ένας 
από αυτούς, που η ίδια η ιστορία τού ανέθεσε 
ρόλο πρωταγωνιστικό και µόνιµο, δίνοντας 
µολύβι και χαρτί για να γράψει τις σελίδες 
της, αναγνωρίζοντας την ικανότητα και την 
τόλµη, όταν νεαρός δικηγόρος έκανε την 
εµφάνισή του στη σκηνή, πηγαίνοντας πά-
ντα προς τα εκεί που η πολιτική κρίση τού 
επέβαλλε, ακόµα κι αν θα ήταν αντίπαλος µε 
τον ίδιό του τον πατέρα ως πολιτικό… Ήταν 
η αρχή µιας µακράς πορείας, βήµα-βήµα µε 
την πορεία αυτού του τόπου. Ο ηγέτης που 
λατρεύτηκε, κατακρίθηκε έντονα πολλές φο-
ρές, κέρδισε όµως σεβασµό όσο ελάχιστοι 
πολιτικοί. Ήταν στις 24 Απριλίου του 1919, 
όταν η ιστορία θα κατέγραφε τη γέννηση ενός 
πρωταγωνιστή της. Ο διαπρεπής δικηγόρος, 
Ιωάννης Κληρίδης, θα αποκτούσε το δεύτερο 
παιδί του, τον Γλαύκο. Μαζί µε τη Χρυσάν-
θη, τη µεγαλύτερη κατά ενάµιση χρόνο από 
τον Γλαύκο και τον Ξάνθο κατά έξι χρόνια 
µικρότερο του Γλαύκου, θα συµπληρωθεί η 
οικογένεια. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της 
µητέρας του, όπως ο ίδιος είχε πει κάποτε σε 
συνέντευξη, ο Γλαύκος, θα πάει σχολείο, θα 
τελειώσει το δηµοτικό και αργότερα θα δώ-
σει εξετάσεις, παίρνοντας µια θέση στο Πα-
γκύπριο Γυµνάσιο Λευκωσίας. 

Πριν ωστόσο προλάβει να τελειώσει, λόγω 
κάποιας διαφωνίας του µε τον διευθυντή του 
σχολείου και τον Καθηγητικό Σύλλογο (επει-
δή επέµενε να γράφει στη δηµοτική και όχι 
στην καθαρεύουσα!), φεύγει από το σχολείο. 
Πηγαίνει στην Αγγλία και αφού µαθαίνει 
καλά τη γλώσσα, µπαίνει στο Πανεπιστήµιο. 
Σπουδάζει νοµικά στο “Kings College” του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου και παίρνει 

τον τίτλο L.L.B. τo 1948. Το 1951 αναγορεύ-
θηκε Barrister-at-Law στο Gray’s Ιnn.

Στο διάστηµα ωστόσο αυτό, µεσολαβεί η 
έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Ο κίν-
δυνος να επικρατήσει ο φασισµός στην Ευ-
ρώπη, δεν τον αφήνει ασυγκίνητο. Το 1939, 
ο Γλαύκος Κληρίδης, παίρνει την απόφαση 
να καταταγεί στη RAF, τη Βρετανική Πολεµι-
κή Αεροπορία.

Όπως είχε πει ο ίδιος πολλές φορές, ανα-
κοινώνοντας την απόφασή του στον πατέρα 
του, του είχε αναφέρει ότι αν επικρατούσε ο 
φασισµός τελικά, δεν θα είχαν κανένα νόηµα 
οι σπουδές του ως δικηγόρος, αφού δεν θα 
µπορούσε να ασκεί το επάγγελµα.

Το 1942, το αεροπλάνο του καταρρίφθη-
κε από τους Γερµανούς και ο ίδιος, πιάστη-
κε αιχµάλωτος. Εκεί, σε αντίξοες συνθήκες, 
κρατείται µέχρι το τέλος του πολέµου µαζί µε 
άλλους αιχµαλώτους. Οι πολεµικές υπηρεσί-
ες του κρίθηκαν ως εξαίρετες και διακεκρι-
µένες. Με Βασιλικό ∆ιάταγµα το όνοµά του 
δηµοσιεύθηκε στο «London Gazette» διότι 
αναφέρθηκε σε πολεµικό ανακοινωθέν για 
εξαίρετη υπηρεσία. Μετά την απελευθέρωσή 
του, επιστρέφει στην Αγγλία για να συνεχίσει 
τις σπουδές του. Τότε ήταν που γνώρισε και 
τη µεγάλη αγάπη της ζωής του, τη Λίλα, την 
οποία θα παντρευτεί λίγο µετά µε πολιτικό 
γάµο. Το 1949, η οικογένεια Γλαύκου Κλη-
ρίδη, µεγαλώνει κατά ένα µέλος, την Καίτη 
Κληρίδου, και δύο χρόνια µετά, επιστρέφουν 
όλοι µαζί στην Κύπρο. Η πατρίδα, έµπαινε σε 
δύσκολες εποχές και ο Γλαύκος, είχε ρόλο να 
διαδραµατίσει…

Ο «ΥΠΕΡΕΙ∆ΗΣ» ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Με την επιστροφή του στην πατρίδα, µπαί-

νει στη µάχιµη δικηγορία. Τέσσερα χρόνια 
µετά, στην Κύπρο, αρχίζει ο απελευθερωτι-
κός αγώνα 1955-1959 και ο Γλαύκος Κλη-
ρίδης, εντάσσεται στην ΕΟΚΑ παίρνοντας το 
ψευδώνυµο «Υπερείδης». Από τη θέση του 
ως δικηγόρος, αναλαµβάνει την υπεράσπιση 
πολλών αγωνιστών που είχαν συλληφθεί 
από τους Άγγλους και ετοιµάζει φάκελο για 
πολλές περιπτώσεις παραβίασης των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων από τους αποικιο-
κράτες, τις οποίες παρουσίασε η Ελληνική 
Κυβέρνηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων του Συµβουλ ίου της Ευρώπης.

 
Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Τον Ιούλιο του 1960 διεξάγονται οι 
πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. 
Ο Γλαύκος Κληρίδης, επικεφαλής του συν-
δυασµού του Πατριωτικού Μετώπου εξελέ-
γη µέλος και στη συνέχεια Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Στη θέση αυτή παρέµεινε 
µέχρι τον Ιούλιο του 1976. Μεσολάβησε 
η επανεκλογή του στα βουλευτικά έδρανα 
στις βουλευτικές εκλογές του 1970, όταν 
τότε ηγήθηκε του πρώτου κόµµατος που 
είχε ιδρύσει ο ίδιος µαζί µε τον Πολύκαρπο 
Γιωρκάτζη και τον Τάσσο Παπαδόπουλο και 
τις ευλογίες Μακαρίου. Το 1976, η κοινο-
βουλευτική του πορεία θα διακοπεί. Λίγους 
µήνες πριν, ο Γλαύκος Κληρίδης είχε εξαγ-
γείλει τη δηµιουργία του κόµµατός του, του 
∆ηµοκρατικού Συναγερµού, το οποίο αν και 

Στις 6:20 το απόγευµα ένα τεράστιο κεφάλαιο έκλεισε. Είχε αρχίσει στις 24 Απριλίου 
το 1919 στη Λευκωσία. 95 ολόκληρα χρόνια µετά, η φύση αδυσώπητη κτύπησε. Ο 
πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης, έκλεισε τα µάτια και κοίταξε 
την αιωνιότητα. ∆εν ήθελε να τον βάλουν στον αναπνευστήρα. Το είχε ζητήσει από 
τους φίλους και συνεργάτες του... «Όταν έρθει η ώρα, να αφήσετε τη φύση µόνη 
της», φέρεται να τους είπε.

Έφυγε ένας 
μεγάλος ηγέτης


