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είχε πάρει ποσοστό 26%, παρέµεινε εκτός Βουλής, 
απόρροια του εκλογικού νόµου της εποχής. Θα επα-
νέλθει ωστόσο δυναµικά στις επόµενες βουλευτικές 
εκλογές το 1981. 

Το κόµµα του, καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση µε 
ποσοστό 31,92% και εξασφαλίζει 12 έδρες όσες και 
το ΑΚΕΛ που είχε καταλάβει την πρώτη θέση. Θα 
επανεκλεγεί πανηγυρικά στις επόµενες εκλογές του 
1986 µε το κόµµα του µάλιστα να παίρνει την πρώτη 
θέση µε ποσοστό 33,56 και εξασφαλίζοντας 19 έδρες. 
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και στις επόµενες 
βουλευτικές εκλογές του 1991, µε τον Γλαύκο Κληρί-
δη να επανεκλέγεται βουλευτής και το κόµµα του να 
καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία του 
35,81%. Η θητεία του στα κοινοβουλευτικά έδρανα, 
θα τερµατιστεί το 1993, όταν ο λαός τού ανέθεσε το 
πηδάλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας…

Ο ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
Ο Γλαύκος Κληρίδης, ήταν ο άνθρωπος που δια-

πραγµατεύτηκε όσο κανείς άλλος πολιτικός το Κυπρι-
ακό, γνωρίζοντάς το από πρώτο χέρι. Μετά το τέλος 
του απελευθερωτικού αγώνα, ο Γλαύκος Κληρίδης 
λαµβάνει µέρος στη ∆ιάσκεψη του Λονδίνου το 1959 
ως σύµβουλος του Προέδρου Μακαρίου. Αµέσως 
µετά την υπογραφή της Ανεξαρτησίας της Κύπρου και 
το σχηµατισµό της πρώτης µεταβατικής Κυβέρνησης, 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τού αναθέτει το Υπουρ-
γείο ∆ικαιοσύνης.  Την ίδια περίοδο διετέλεσε αρχη-
γός της Ελληνικής Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη 
Μικτή Επιτροπή για το Σύνταγµα. Το 1964, µετά τις 
διακοινοτικές ταραχές ανέλαβε την αρχηγία της Ελλη-
νικής Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη ∆ιάσκεψη του 
Λονδίνου, που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 1964 
για να µελετήσει το Κυπριακό πρόβληµα.

Το 1968, αναλαµβάνει ως διαπραγµατευτής της ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς στις συνοµιλίες για επίλυση 
του Κυπριακού, έχοντας ως σύµβουλό του, τον Τάσσο 
Παπαδόπουλο. Στις 23 Ιουλίου 1974, υπό τραγικές 
για την Κύπρο συνθήκες, λόγω του πραξικοπήµατος 
και της τουρκικής εισβολής, ανέλαβε προσωρινά κα-
θήκοντα Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις 
σχετικές πρόνοιες του Συντάγµατος. Τα καθήκοντα 
αυτά τα άσκησε µέχρι τις 7 ∆εκεµβρίου 1974, ηµέρα 
κατά την οποία επανήλθε στην Κύπρο ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος, ως 
γνωστόν, είχε εξαναγκασθεί από το πραξικόπηµα να 
την εγκαταλείψει στις 16 Ιουλίου 1974. Τόσο ο ίδιος 
ο Πρόεδρος Μακάριος, όσο και η Βουλή των Αντι-
προσώπων ευχαρίστησαν δηµόσια τον Γλαύκο Κλη-
ρίδη για το έργο που επιτέλεσε κατά την περίοδο αυτή.

Ο Γλαύκος Κληρίδης, θα παραµείνει στη θέση του 
διαπραγµατευτή, µέχρι τον Απρίλιο του 1976, όταν 
µετά την έντονη κριτική που δέχθηκε µε την κατη-
γορία ότι παρέδωσε τις θέσεις της ελληνοκυπριακής 
πλευράς στον Ντενκτάς, παραιτήθηκε. Ο ίδιος θα δώ-
σει τις εξηγήσεις του, ενώ όπως διαφάνηκε αργότερα, 
ο Ντενκτάς προέβη δηµόσια σε δήλωση µε την οποία 
γνωστοποιούσε την παράδοση των θέσεων από τον 
Κληρίδη, µε σκοπό η τουρκική πλευρά να τον παρα-
γκωνίσει από τη θέση του διαπραγµατευτή.

Θα επανέλθει όµως το 1993, ως Πρόεδρος πλέον 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και για µια δεκαετία θα 
βρεθεί και πάλι στο τραπέζι των συνοµιλιών, έχοντάς 
απέναντί του και πάλι τον αδιάλλακτο Ραούφ Ντεν-
κτάς. Ήταν οι συνοµιλίες που οδήγησαν στο µοναδικό 
ολοκληρωµένο σχέδιο διευθέτησης του Κυπριακού, 
το σχέδιο Ανάν, που τελικά απέρριψε ο κυπριακός 
λαός στο δηµοψήφισµα του 2004. Παρά την αποχώ-
ρησή του από την προεδρία το 2003, θα παραµείνει 
σύµβουλος του Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου 
στις δύσκολες διαπραγµατεύσεις που θα ακολουθού-
σαν µέχρι το δηµοψήφισµα.

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ
Ο Γλαύκος Κληρίδης είναι ο πολιτικός µε τις πε-

ρισσότερες υποψηφιότητες για Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας. Η πρώτη φορά ήταν το 1978, ωστόσο τελικά 
θα την αποσύρει, µετά την υπόθεση απαγωγής του 
γιου του Σπύρου Κυπριανού, Αχιλλέα. Το 1983, θα 
υποβάλει υποψηφιότητα και θα διεκδικήσει ουσια-
στικά για πρώτη φόρα το αξίωµα του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας µε ανθυποψήφιους τον τότε πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας Σπύρο Κυπριανού και τον πρόεδρο 
της Ε∆ΕΚ Βάσο Λυσσαρίδη, παίρνοντας ποσοστό 
33.93%. Πρόεδρος θα επανεκλεγεί ο Σπύρος Κύπρι-
ανού. Το 1988 θα είναι ξανά υποψήφιος. 

Με ποσοστό 33,32% κόβει πρώτος το νήµα µε δεύ-
τερο τον ανεξάρτητο υποψήφιο Γιώργο Βασιλείου, ο 
οποίος µε τις ψήφους του ΑΚΕΛ εξασφαλίζει ποσοστό 
51.63%, έναντι 48.37% του Γλαύκου Κληρίδη.

Το 1993 το πλήρωµα του χρόνου είχε φτάσει. Παρά 
το γεγονός ότι ο ανθυποψήφιός του, τότε πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου είχε εξασφαλί-
σει κατά τον πρώτο γύρο ποσοστό 44.15%, έναντι 
36.74% του ιδίου, µε τις ψήφους και του ∆ΗΚΟ, ο 
Γλαύκος Κληρίδης καταφέρνει την ολική ανατροπή µε 
ποσοστό 50.31% έναντι 49.69% που εξασφάλισε ο 
Γιώργος Βασιλείου.

Το 1998, επανεκλέγεται ξανά στην προεδρία της 
∆ηµοκρατίας, κερδίζοντας στον δεύτερο γύρο, τον 
ανθυποψήφιό του Γιώργο Ιακώβου, ο οποίος υπο-
στηριζόταν από το ∆ΗΚΟ και το ΑΚΕΛ. Ο Γλαύκος 
Κληρίδης, µε την υποστήριξη και των Ενωµένων 
∆ηµοκρατών και ψήφους από την Ε∆ΕΚ (αν και η 
επίσηµη θέση του κόµµατος ήταν ψήφος κατά συνεί-
δηση), επανεκλέγεται µε ποσοστό 50.82%, έναντι 
49,18% του ανθυποψηφίου του. Το 2003, κάτω από 
το βάρος των σοβαρών διεργασιών που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη για το Κυπριακό, ο Γλαύκος Κληρίδης, κα-
τέρχεται ξανά υποψήφιος για θητεία, όπως ανέφερε 
16 µηνών, προκειµένου να µην επηρεαστεί η πολι-
τική διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στις εκλο-
γές που θα ακολουθήσουν, θα χάσει από τον Τάσσο 
Παπαδόπουλο, ο οποίος υποστηριζόµενος από το 
∆ΗΚΟ, το ΑΚΕΛ, την Ε∆ΕΚ, τους Οικολόγους και την 
Έπαλξη Ανασυγκρότησης Κέντρου, θα εξασφαλίσει 
ποσοστό 51,51% και θα εκλεγεί πρόεδρος από τον 
πρώτο γύρο. Ο Γλαύκος Κληρίδης, θα εξασφαλίσει 
ποσοστό 38.80%.


