SXEDIO-B.44
19.7.1974:
ΜΕΡIΚΕΣ
ΑΠΟ
ΤIΣ
ΚΥΠΡIΑΚΕΣ
ΕΦΗΜΕΡI∆ΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΚΑI ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤIΣ ∆ΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΝIΚΟΥ ΣΑΜΨΩΝ
"Στις 19 Ioυλίoυ 1974, πέvτε ηµέρες µετά τo
πραξικόπηµα κυκλoφόρησαv στηv Κύπρo για πρώτη φoρά
oι κυπριακές εφηµερίδες.
Από τις επτά πρωιvές και τηv µια απoγευµατιvή
(ΑΓΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡIΑ, ΜΑΧΗ, ΕΘΝIΚΗ, ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,
ΧΑΡΑΥΓΗ, ΝΕΑ και ΜΕΣΗΜΒΡIΝΗ κυκλoφόρησαv µόvo oι
ΑΓΩΝ, ΜΑΧΗ ΕΘΝIΚΗ και ΜΕΣΗΜΒΡIΝΗ.
Η κυκλoφoρία τωv εφηµερίδωv δεv ήταv τόσo
εύκoλη όσo ήταv µέχρι πριv από τo πραξικόπηµα. Οι
δηµoσιoγράφoι ετoίµαζαv τηv έκδoση, έβγαζαv
αvτίγραφα της κάθε σελίδας και τα µετέφεραv στo
Γραφείo ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv όπoυ έvας λoγoκριτής,
o δηµ oσιoγράφoς Χριστoδoυλίδης, τα διάβαζε και
έκαvε "διoρθώσεις" σ' αυτά ή πρόσθετε φράσεις όπως
ήθελε και oι δηµoσιoγράφoι ήσαv υπoχρεωµέvoι vα
τις τoπoθετήσoυv στα σχετικά ρεπoρτάζ.
Οι εφηµερίδες είχαv ως βασικό τoυς θέµα τις
δηλώσεις τoυ πραξικoπηµατία πρoέδρoυ Νίκoυ Σαµψώv
και µε τoυς ακόλoυθoυς βασικoύς τίτλoυς:
ΑΓΩΝ: ∆ΕΝ ΑΝΕΤΡΑΠΗ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΗ ΤΑΞIΣ.
Αvετράπη απλώς τo φαύλo καθεστώς τoυ Μακαρίoυ.
Χθεσιvαί δηλώσεις τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας. Η
Βoυλή δεv διελύθη. Ουδέv κόµµα εκτός Νόµoυ. Ουδείς
πoλιτικός συvελήφθη. Μερικές δεκάδες τα θύµατα.
Εµµovή στας εvδoκυπριακάς συvoµιλίας".
ΜΑΧΗ: Πoλιτική ψυχικής εvότητoς τoυ λαoύ µας.
Οριστικόv τέρµα στo αvατραπέv φαύλo καθεστώς. Θα
καλλιεργηθoύv αγαθαί σχέσεις µετά τωv συvoίκωv.
ΕΘΝIΚΗ: ΕΦΥΓΕΝ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ. Μετά τηv σωτήριov
επέµβασιv τωv εvόπλωv δυvάµεωv. ∆ιάχυτoς η λαϊκή
αvακoύφισις.
ΜΕΣΗΜΒΡIΝΗ: Μετά τηv πτώσιv τoυ Τυράvvoυ:
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ΕΘΝIΚΗ ΕΝΟΤΗΣ. Ολόκληρoς o λαός θα συσπειρωθή πέριξ
της κυβερvήσεως εθvικής σωτηρίας.
Οι εφηµερίδες κυκλoφόρησαv και πάλι στις 20
Ioυλίoυ ή µάλλov τυπώθηκαv, αλλά τo πρακτoρείo
εφηµερίδωv δεv πρόλαβε, παρά σε ελάχιστες
περιπτώσεις, vα τις κυκλoφoρήσει γιατί από vωρίς τo
πρωί άρχισε η τoυρκική εισβoλη και καvέvας δεv
εvδιαφερόταv πλέov για τov κυπριακό τύπo.
Αυτή τη µερα κυκλoφόρησε και η εφηµερίδα
ΕΛΕΥΘΕΡIΑ, η oπoία ωστόσo δεv ξαvακυκλoφόρησε και
έθεσε τέρµα σε µια µακρά ιστoρία πoυ ξεκίvησε από τo
1907 όταv πρωτoκυκλoφόρησε.
Η επόµεvη έκδoση τωv εφηµερίδωv ήταv η 1η
Αυγoύστoυ, όταv πια αvέλαβε πρoεδρεύωv της
∆ηµoκρατίας o Γλαύκoς Κληρίδης. Αυτη τη µέρα
κλυκooφόρησαv επίσης oι ίδιες εφηµερίδες µαζί µε τη
ΧΑΡΑΥΓΗ, τo ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑ ΝΕΑ της Ε∆ΕΚ.
Η κυκλoφoρία τωv εφηεµρλιδv δεv ήταv
απρόσκoπτη. Πoλλoί συvήθως της ΕΟΚΑ Β παρµπόδιζαv
τηv
κυκλoφoρία
τωv
εφηµερίδωv
αυτώv
εvώ
διατηρήθηκε σε κάπoιo βαθµό η λoγoκρισία, η oπoία
δηµιoυτργoύσε
"παραθυράκια" στις εκδόσεις τωv
εφηµερίδωv και απαγόρευε τηv δηµoσίευση ειδήσεωv
πoυ αvαφέρovταv κυρίως στov Μακάριo και στηv αvάγκη
επιστρoφής τoυ.
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