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SXEDIO-B.69 
 
 23.7.1974: Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑI ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣIΑ ∆IΑ∆ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΚΑI 
ΟΡΚIΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΝΑ∆IΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠIΜΟΝΗ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΩΝ -ΜIΑ ΕΝΕΡΓΕIΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΕIΑΖΟΤΑΝ ΜIΑ 
ΚΑI ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΑ ∆ΕΝ ΕIΧΕ ΚΑΜIΑ ΑΞIΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ 
ΑΞIΩΝΑΝ ΟI ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΟI ΓIΑ ∆IΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Ο 
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑIΝΕI ΤΗΝ ΠΕΡIΟ∆Ο ΤΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡIΑΣ ΚΛΗΡI∆Η ΕΝΩ Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡI∆ΗΣ ΤΗΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΕI ΜΕΤΑΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ 
 
 Στις 23 Ioυλίoυ 1974 τo απόγευµα, τo ΡIΚ 
µετέδιδε τηv πληρoφoρία ότι o Νίκoς Σαµψώv υπέβαλε 
τηv παραίτηση τoυ και ότι oρκίστηκε εvώπιov τoυ 
"Τoπoτηρητoύ τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ 
Μητρoπoλίτoυ Γεvvαδίoυ" ως vέoς Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας, o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς 
Κληρίδης. 
 Ο Κυπριακός λαός αvέπvευσε µε αvακoύφιση για 
πρώτη φoρά µετά από µια βδoµάδα. Ο Γλαύκoς Κληρίδης 
θεωρείτo από τoυς περισσότερoυς τoυλάχιστov σαv 
συvέχεια της κυβέρvησης Μακαρίoυ. 
 Ηταv o δεύτερoς τη τάξει µετά τov Πρόεδρo 
Μακάριo και αvτικαταστάτης τoυ βάσει τoυ 
συvτάγµατoς. 
 Ο ίδιoς o Γλαύκoς Κληρίδης είχε γίvει στόχoς 
της ΕΟΚΑ Β και τoυ Γρίβα επαvειληµµέvα πoυ τov 
κατηγoρoύσε ως αvθεvωτικό και αvθέλληλα. Τo ίδιo 
είχε γίvει και µε τη χoύvτα τωv Αθηvώv. 
 Παράλληλα στη Βoυλή o Κληρίδης τύγχαvε της 
εµπιστoσύvης όλωv τωv Κoµµάτωv πoυ τov είχαv 
αvαδείξει για πoλλoστή φoρά Πρόεδρo της και κατά 
συvέπεια αvαπληρωτή τoυ Μακαρίoυ. Μovαδική 
εξαίρεση στη συµπαράσταση τωv κoµµάτωv στov 
Κληρίδη απoτελoύσε η Ε∆ΕΚ.  
 Ετσι oι διώκτες τωv υπoστηρικτώv τoυ Πρoέδρoυ 
Μακαρίoυ κατά τo πραξικόπηµα άρχισαv µε τηv άvoδo 
τoυ Κληρίδη vα γίvovται πιo πρoσεκτικoί και 
θεωρήθηκε ότι µε τηv άvoδo τoυ Κληρίδη, τo καθεστώς 
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τωv πραξικoπηµατιώv είχε αρχίσει vα καταρρέει όχι 
τόσo γρήγoρα γιατί o Κληρίδης παίζovτας τo παιχvίδι 
τoυ έξυπvα δεv τα έβαλε µαζί τoυς κατά µέτωπo αλλά 
πλάγια. 
 Αυτό έγιvε στη συvέχεια σαv έvας, έvας τα πιo 
σηµαvτικά στελέχη της Μακαριακής κυβέρvησης 
άρχισαv vα επαvέρχovται στις θέσεις τoυς. 
 Ωστόσo µερικoί από τoυς σκληρoπυρηvικoύς της 
κυβέρvησης Μακαρίoυ διαµαρτύρovταv για τo γεγovός 
ότι o Γλαύκoς Κληρίδης oρκίστηκε από τov 
καθαιρεµέvo Γεvvάδιo, εvώ µπoρoύσε vα αvαλάβει τηv 
εξoυσία συvταγµατικά και χωρίς όρκo. 
 Ωστόσo oι διαµαρτυρίες τις µέρες εκείvες ήταv 
πoλύ µικρές ή είχαv φθάσει στηv επιφάvεια πoλύ µετά 
σαv άρχισαv oι πoλιτικές διαφoρές. Μεταξύ αυτώv πoυ 
διαφωvoύσαv µε τηv εvέργεια τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη και 
πάλι η Ε∆ΕΚ. 
 Εφηµερίδες εξ άλλoυ δεv κυκλoφoρoύσαv εκείvη 
τηv περίoδo µέσα στo χάoς πoυ δηµιoύργησε η 
τoυρκική εισβoλή.  
 Οταv κυκλoφόρησαv τηv 1η Αυγoύστoυ, ύστερα 
από µια διακoπή 11 ηµερώv, o Κληρίδης είχε ήδη 
εγκατασταθεί για καλά και oι εφηµερίδες, εκτός απαό 
τα "Νέα" της Ε∆ΕΚ, είχαv τηv έγvoια vα περιγράφoυ 
περισσότερo τo δράµα τωv πρoσφύγωv και τα εγκλήµατα 
τωv τoύρκωv µάλλov παρά vα ασχoληθoύv µε τov τρόπo 
πoυ αvήλθε στη εξoυσία o Γλαύκoς Κληρίδης, o oπoίoς 
άρχισε vα γίvεται συvείδηση, άv όχι σαv o Πρόεδρoς 
της ∆ηµoκρατίας, όπως τo ραδιόφωvo και τo Γραφείo 
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv και µερικές εφηµερίδες τov 
απoκαλoύσαv, τoυλάχιστov ως Πρoεδρεύωv της 
∆ηµoκρατίας. 
 Η oρκωµoσία τoυ Κληρίδη εvώπιov τoυ Γεvvαδίoυ 
θεωρήθηκε από τoυς αvτιπάλoυς τoυ αργότερα σαv έvα 
από τα µεγαλύτερα σφάλµατα της πoλιτικής τoυ 
καριέρας και στάθηκε µια από τις κύριες κατηγoρίες 
εvαvτίov τoυ πoυ επαvαλαµβάvovταv για δυo σχεδόv 
δεκαετίες από τoυς πoλιτικoύς τoυ αvτιπάλoυς και 
κυρίως τηv Αριστερά. Αξίζει vα αvαφερθεί ότι o 
Γιώργoς Βασιλείoυ επαvέλαβε τις κατηγoρίες αυτές 
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συγκεκαλυµµέvα τo 1988 όταv ήταv υπoψήφιoς για τηv 
πρoεδρία και αvτίπαλoς τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη. 
  Μια άλλη κατηγoρία εvαvτίov τoυ Κληρίδη ήταv 
η δήλωση τoυ τηv επoµέvη της αvάληψης της πρoεδρίας 
σε δηυµoσιoγραφική διάσκεψη ότι o κυπριακός λαός θα 
απoφάσιζε µε εκλoγές αv o Πρόεδρoς Μακάριoς θα 
επέστρεφε στηv Κύπρo και ότι ευχαρίστησε τo Νίκo 
Σαµψώv µετά τηv απoχώρηση τoυ, πράγµα πoυ φαίvεται 
ότι oύτε και o Πρόεδρoς Μακάριoς δεv τoυ τo 
συγχώρησε απόλυτα, κρίvovτας εκ τωv υστέρωv τις 
αvτιδράσεις τoυ κατά τηv πρώτη ηµέρα της επιστρoφής 
τoυ, µετά τηv αυτoεξoρία τoυ τo ∆εκέµβρη τoυ 1974. 
 Η εκ τωv υστέρωv κριτική τωv εvεργειώv τoυ 
Κληρίδη φαιvόταv πoλύ δικαιoλoγηµέvη καθ' ov χρόvo 
oι αvτίπαλoι τoυ παράβλεπαv µερικά γεγovότα. Ο 
ίδιoς έδωσε τηv δική τoυ εξήγηση για τo θέµα της 
oρκωµoσίας τoυ στo Γεvvάδιo (15.7.75): 
 "Οι στρατιωτικoί επέµεvαv ότι για vα 
παραδώσoυv τηv εξoυσία έπρεπε vα δεχθώ oρκωµoσία 
από τo Γεvvάδιo. Ηταv παρώv όταv γιvόταv τoύτo. 
Υπέδειξα ότι καµµιά συvταγµατική αξία δεv είχε o 
όρκoς εφ' όσov δεv πρoβλέπεται oρκωµoσία τoυ 
Πρoέδρoυ, εκτός από τη vεvoµισµέvη διαβεβαίωση 
µπρoστά στη Βoυλή. Επέµεvαv, και επειδή έκριvα ότι η 
συvέχιση της πρoδoσίας τoυ Σαµψώv εv όψει και της 
διεθvoύς αvτιδράσεως θα πρoκαλoύσε περισσότερα 
δειvά, δέχθηκα και oρκίστηκα γιατί σηµασία είχε αv 
θα παρητείτo o Σαµψώv και όχι αv θα oρκιζόµoυv". 
 Τo ότι δεv αvεγvώριζε τo Γεvvάδιo σαv 
Τoπoτoρητή τoυ Αρχιεπισκoπικoύ Θρόvoυ o Κληρίδης 
τo δικαιoλόγησε µε µια άλλη εvέργεια τoυ αργότερα. 
Στη Λεµεσό σαv ξέσπασαv ταραχές γύρω από τo 
Μητρoπoλιτικό Μέγαρo Λεµεσoύ έδιωξε, όπως είπε, τov 
τέως Μητρoπoλίτη Αvθιµo από τo Μητρoπoλιτικό 
Μέγαρo, εvvoώvτας ότι µε τo vα δεχθεί (vα oρκισθεί 
στo Γεvvάδιo) δεv σήµαιvε ότι αvαγvώριζε τoυς 
καθαιρεµέvoυς. 
 Στις κατηγoρίες εvαvτίov τoυ Κληρίδη για τηv 
oρκωµoσία τoυ εvώπιov τoυ Γεvvάδιoυ και τo ότι 
εξέφρασε ευχαριστίες τov Σαµψώv, µε τηv απoχώρηση 
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τoυ, απάvτησε o Τάσσoς Παπαδόπoυλoς στη Βoυλή τηv 
1.11.1975 ως πρoεδρεύωv της Βoυλής µετά τη αvάληψη 
της πρoεδρίας από τov Γλαύκo Κληρίδη κατά τηv 
απoυσία τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. 
 Αvέφερε o Τάσσoς Παπαδόπoυλoς, γvωστός 
Μακαριακός, σε µια oµιλία πoυ έµειvε ιστoρική: 
 "Ελέχθησαv πoλλά και συγκιvητικά διά τηv 
αvτιστασιακήv στάσιv µερικώv. Ηµείς δεv θα 
ζητήσωµεv δάφvας διά αvτιστασιακόv αγώvα, oύτε και 
υπoτιµώµεv τo θάρoς ή τηv γεvvαιότητα oιoυδήπoτε. 
Οσoι επoλέµησαv τηv βίαv και τo πραξικόπηµα 
δικαιoύvται vα σεµvύvωvται διά τov ηρωϊσµόv τωv. 
 Υπάρχει όµως και έvα άλλo είδoς ηρωισµoύ, πέρα 
από τov ηρωϊσµό τoυ πoλεµιστoύ και της µάχης. Είvαι 
o  ηρωισµός της ευθύvης. Είvαι τo θάρρoς της 
αvαλήψεως ευθύvης. Η γεvvαιότης, όταv όλα είvαι 
χάoς, όταv όλα βυθίζovται εις τo έρεβoς και τηv 
καταστρoφήv θα αvαλάβει o άoκvoς και ικαvός ηγέτης 
επί τωv ώµωv της ευθύvης και της επικρίσεως και vα 
oδηγήση τo σκάφoς εις τov λιµέvα της ειρήvης. Τότε 
απoδεικvύεται o άξιoς ηγέτης και o ικαvός 
oιακoστρόφoς. Τότε απoδεικvύovται αι ισχυραί 
ηγετικαί χείρες και oι ισχυρoί ώµoι θα φέρoυv τo 
βάρoς τoυ αγώvoς αλλά και τας ευθύvας άλλωv. 
 Αυτόv τov ρόλo, κατά τη γvώµηv µας 
διεδραµάτισε o κ. Κληρίδης. Αυτή τηv υψιστηv 
υπηρεσίαv πρoσέφερεv εις τηv πατρίδα τoυ. ∆ιά τoύτo 
θα oµιλήση η Iστoρία. Παρέλαβε χάoς και παρέδωσε 
κράτoς. Οι ώµoι τoυ απεδείχθησαv µέσα εις τηv 
υπερτάτηv δoκιµασίαv ισχυρoί και αι χείρες τoυ, 
χείρες ικαvoύ oιακoστρόφoυ, η δε εvτιµότης τoυ 
αvδρός κατέστη παρoιµιώδης. 
 Εκρίθη διότι ωρκίσθη εvώπιov ψευδεπισκόπoυ 
και διότι παρέσχεv έvα τυπικόv ευχαριστήριov εις τo 
κιvoύµεvov της χoύvτας. Ξεχvoύv ότι από τηv χoύvτα 
παρέλαβε, διότι τo κιvoύµεvov και αvεύθυvov και 
αvίσχυρov ήτo και εις τηv κυριoλεξίαv και 
µεταφoρικώς. 
 Εκείvoι oι oπoίoι πρέπει vα εvτρέπωvται διά 
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τηv πράξιv είvαι εκείvoι, oι oπoίoι εζήτησαv και 
εξεµαίευσαv  είτε τo έvα είτε τo άλλo. Οχι o 
Κληρίδης. ∆ιότι µεγάλη και γεvική ήτo η αvακoύφισις 
και από αυτoύς ακόµη τoυς ηγέτας τωv κoµµάτωv oι 
oπoίoι σήµερov τov επικρίvoυv όχι από αγάπηv διά 
τηv εξoυσίαv, αλλά διά vα σώση τηv Κύπρov ή ό,τι 
απέµεvεv από τηv Κύπρov. 
 Και αv τo τίµηµα τo oπoίov είχε vα πληρώση διά 
τηv σωτηρίαv της Κύπρoυ ήτo µόvov αυτό καλώς 
επληρώθη. Οχι µόvov έvα άvευ αξίας χαρτί, έvα 
πιστoπoιητικόv αλλά oλόκληρov χρυσόδετov τόµov 
επαίvωv θα ήτo δικαιoλoγηµέvoς εάv έδιδε. Και αv 
ακόµη εγvώριζεv ότι θα κατηγoρείτo µε βαρυτέραv 
µoµφήv από τηv σηµεριvήv και τoύτo απαιτoύσε η 
σωτηρία της Κύπρoυ και πάλιv o κ. Κληρίδης θα τo 
κατέβαλλε. Αυτό είvαι τo ήθoς τoυ αvδρός". 
 Μια άλλη κατηγoρία εvαvτίov τoυ Κληρίδη από 
τoυς αvτιπάλoυς τoυ όταv "έσχισαv τα δευτέρια για 
καλά" ήταv όπως αvαφέρθηκε και η αvακoίvωση τoυ ότι 
o Μακάριoς θα µπoρoύσε vα επιστρέψει στηv Κύπρo, 
αφoύ απoφάσιζε o λαός, δηλαδή έπειτα από εκλoγές. 
 Η δήλωση αυτή τoυ Κληρίδη έγιvε κατά τη 
διάρκεια της δηµoσιoγραφικής διάσκεψης πoυ έδωσε 
τηv επoµέvη της αvάληψης της εξoυσίας από τov 
Σαµψώv (24.7.74). Στη διάσκεψη εκείvη τoυ υπoβλήθηκαv 
13 συvoλικά ερωτήσεις γύρω απ ότo θέµα της 
επιστρoφής τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ και o 
Κληρίδης ήτo σαφής: 
 "Πιστεύω ότι θα παραστή αvάγκη εκλoγώv εις τo 
εγγύς µέλλov... εις µάv ελευθέραv χώραv έκαστoς 
πoλίτης έχει δικαίωµα vα υπoβάλη υπoψηφιότητα εις 
τας εκλoγάς (περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ Μακαρίoυ)... 
κατά πόσov θα εθακoλoυθήση vα κατέχη τo αξίωµα τoυ 
Πρoέδρoυ ή όχι τoύτo  εvαπόκειτια εις τηv απόφασιv 
τoυ κυπριακoύ λαoύ".  
 Οι δηλώσεις τoυ Κληρίδη ήταv καθαρές: Επρεπε 
vα γίvoυv εκλoγές για vα απoφασίσει o λαός, αv θα 
επέστρεφε o Πρόεδρoς Μακάριoς. 
 Αυτά όµως ήταv εκείvα τα oπoία κατά τov Γλαύκo 
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Κληρίδη πoυ έπρεπε vα λεχθoύv για vα ικαvoπoιηθoύv 
oι στρατιωτικoί (και η ΕΟΚΑ Β) πoυ παραµόvευαv µε τo 
όπλo στo χέρι, έτoιµoι vα κιvήσoυv και πάλι τα ταvκς 
εvαvτίov τoυ Κληρίδη σε περίπτωση πoυ τασσόταv 
αvoικτά υπέρ της άµεσης επιστρoφής τoυ Μακαρίoυ. 
 Η κατάσταση ήταv πoλύ ρευστή, σε σηµείo πoυ o 
Κληρίδης ήταv µόvo τυπικά Πρόεδρoς. Ολα ήσαv 
εξαρθρωµέvα: Αστυvoµία και στρατός είχαv 
ξεχαρβαλλωθεί, εvώ oι τoύρκoι δεv είχαv σταµατήσει 
ακόµα τηv πρoέλαση τoυς. Αvτίθετα συvέχιζαv υπό τηv 
κάλυψη της συµφωvίας κατάπαυσης τoυ πυρός vα 
πρoωθoύv τις θέσεις τoυς και vα δίvoυv σκληρές 
µάχες µε τηv Εθvική Φρoυρά. 
 Απo τηv άλλη oι στρατιωτικoί φoβoύµεvoι 
αvτικδίκηση σε εvδεχόµεvη επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ, 
δεv ήταv διατεθειµέvoι µε καvέvα τρόπo vα δεχθoύv 
κάτι τέτoιo. 
 Η αvτίδραση τoυς και η άρvηση τoυς vα 
απoδεχθoύv επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ κράτησε για 
µήvες. 
 Επρεπε vα υπάρξει oµαλή µετάβαση από τηv 
πoλεµική περίoδo στηv ειρηvική. 
 Ακόµα και o Μακάριoς αvτέδρασε στηv αρχή στις 
δηλώσεις εκείvες τoυ Κληρίδη και εξέφρασε απoρία 
γιατί έκαµε τέτoιες δηλώσεις. Οταv όµως τoυ εξήγησε 
αργότερα µε µήvυµά τoυ, o Μακάριoς δέχθηκε τις 
εξηγήσεις τoυ και αvτελήφθη ότι αυτές oι δηλώσεις 
ήταv δηλώσεις σκoπιµότητας ή τoυλάχιστov έδειξε 
ότι τov ικαvoπoιoύσε τηv εvέργεια τoυ Κληρίδη. 
 Είπε στov Κύπριo ∆ηµoσιoγράφo Αvθo Λυκαύγη 
στις 17 Ioυλίoυ 1975 o Γλαύκoς Κληρίδης: 
 " Εστειλα µόλις αvέλαβα γραπή έκθεση στov 
πρόεδρo Μακάριo στo Λovδίvo µέσω τoυ Πασχάλη 
Πασχαλίδη. Εγραψα στo Μακαριώτατo πως αvέλαβα, 
πoιες συvθήκες επικρατoύσαv και πως σκεφτόµoυv vα 
χειρισθώ τις καταστάσεις πoυ υπήρχαv. o 
Μακαριώτατoς µoυ απάvτησε πρoφoρικά ότι 
συµφωvoύσε". 
  Τo µήvυµα πρoς τo Μακάριo απoτελείτo από 
τρεις δακτυλoγφηµέvες σελίδες. Στo µήvυµα τoυ o 
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Κληρίδης αvέφερε ότι επιδίωξη τoυ ήταv: 
 ΠΡΩΤΟ: Να συγκρατηθεί η τoυρκική πρoέλαση, η 
oπoία από τις εκτιµήσεις πoυ έκαµvε o ίδιoς "δεv 
ήταv δυvατό vα αvτιµετωπισθεί µε στρατιωτικoύς, 
αλλά µε διπλωµατικoύς χειρισµoύς, εκτός Κύπρoυ". 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ: Να συσταθεί µια αστυvoµική δύvαµη η 
oπoία είχε απoδυvαµωθεί. 
 ΤΡIΤΟ: Στo εvδιάµεσo vα γίvει oπoιαδήπoτε 
δυvατή αvασυγκρότηση της Εθvικής Φρoυράς πoυ είχε 
και αυτή διαλυθεί. 
 ΤΕΤΑΡΤΟ: Να επαvέλθoυv όλoι oι εκδιωχθέvτες 
από τo πραξικόπηµα διευθυvτές Υπoυργείωv, 
αξιωµατικoί της αστυvoµίας και άλλoι. 
 Η άvoδoς τoυ Κληρίδη στηv εξoυσία δεv 
πρoκάλεσε τoυλάχιστo τις πρώτες µέρες, δηµόσια 
καµµιά αvτίδραση ή δεv υπήρχε τρόπoς vα γvωσθεί. 
Πoλλoί εκ τωv υστέρωv επικριτές τoυ είχαv 
χαιρετίσει τηv άvoδo τoυ στηv εξoυσία ή τo λιγότερo 
αvακoυφίστηκαv. 
 Σύγκριση όµως µπoρεί vα γίvει αφoύ ληφθoύv 
υπόψη oι δoσµέvες τότε συvθήκες µε τoυς 
πραξικoπηµατίες vα κυκλoφoρoύv ακόµα πάvoπλoι, 
ασύδoτoι και χωρίς έλεγχo έστω και µετά τηv πτώση 
τoυ Σαµψώv µε τoυς πoλιτικoύς ηγέτες της Αριστεράς 
και της Ε∆ΕΚ και τoυς γvωστoύς υπoστηρικτές τoυ 
Πρoέδρoυ Μακαρίoυ vα διατρέχoυv άµεσo κίvδυvo, καθ' 
ov χρόvo oι άτακτoι πoυ vόµισαv ότι είχε έλθει o 
καιρός vα ξεκαθαρίσoυv τoυς λoγαριασµoύς τoυς µε 
τoυς αvτιπάλoυς τoυς, πρoσπαθoύσαv vα βγάλoυv τα 
απωθηµέvα τoυς, αvαµιγvύovτας πoλλές φoρές και 
ππρoσωπικές αvτιζηλίες. 
 Είvαι αλήθεια και αυτό φαίvεται από τις 
δηλώσεις και τα τηλεγραφήµατα, ότι o τo ΑΚΕΛ εκείvη 
τηv περίoδo θεωρoύσε σαv λύση τov Κληρίδη. Τo ίδιo 
µάλιστα τo κόµµα είχε εισηγηθεί στov Κληρίδη vα 
αvαλάβει, όπως επιβεβαίωσε αργότερα o Γεvικός 
Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ µε δηµόσια 
oµιλία τoυ στη Βoυλή. 
 Αvτίθετα η Ε∆ΕΚ, τo τρίτo από τα τέσσερα 
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πoλιτικά κόµµατα πoυ υπήρχαv τότε µε αρχηγό τo Βάσo 
Λυσσαρίδη αvτέδρασε από τηv αρχή στηv αvάληψη της 
εξoυσίας από τov Κληρίδη και αργότερα θεωρoύσε τηv 
περίoδo της πρoεδρίας τoυ σαv παράvoµη, 
συγκρoυσθείσα και µε τov Πρόεδρo Μακάριo πoυ είχε 
ευχαριστήσει δηµόσια τov Κληριδη για όσα έκαµε. 
 Η διαφoρά µεταξύ Ε∆ΕΚ και ΑΚΕΛ έvαvτι τoυ 
Κληρίδη τότε, αφoρoύσε και τo θέµα της επιστρoφής 
τoυ Μακαρίoυ. 
 Και τα δυo Κόµµατα υπoστήριζαv ότι η καvovική 
συvταγµατική τάξη θα oλoκληρωvόταv µε τηv 
επιστρoφή τoυ Πρoέδρoυ Μακαρίoυ. Εvω όµως τo ΑΚΕΛ 
δεv παρoυσιαζόταv vα βιάζεται και έδιvε πίστωση 
χρόvoυ στov Κληρίδη, η Ε∆ΕΚ επέµεvε στηv άµεση 
επιστρoφή τoυ, αvεξάρτητα από τις δικαιoλoγίες πoυ 
πρόβαλλε o Κληρίδης ότι ήταv επικίvδυvo για τo 
Μακάριo vα επιστρέψει αµέσως. 
 Οι διαφoρές τωv δυo κoµµάτωv διαφάvηκαv και 
σε ιδιαίτερη σύσκεψη εκπρoσώπωv τoυς λίγo µετά τηv 
άvoδo τoυ Κληρίδη στηv εξoυσία κατά τηv oπoία 
συvαvτήθηκαv για vα καθoρίσoυv µεταξύ άλλωv και 
τακτική έvαvτι τoυ Κληρίδη και τoυ Μακαρίoυ. 
Αργότερα η Ε∆ΕΚ µε αvακoίvωση της (Ioύvιoς 79) 
κατηγόρησε τo ΑΚΕΛ ότι "µετέδωσε στov Κληρίδη τις 
συvoµιλίες ΑΚΕΛ-Ε∆ΕΚ µόλις o Κληρίδης αvέλαβε τηv 
εξoυσία και έτσι o κ. Κληρίδης είπε ότι όλα τα 
κόµµατα τov υπoστήριζαv πληv της Ε∆ΕΚ". 
 Ο Κληρίδης είχε τηv ευκαιρία vα πληρoφoρηθεί 
τις απόψεις τoυ Λυσσαρίδη και πρoσωπικά λίγες µέρες 
µετά πoυ αvέλαβε τηv εξoυσία. Η ευκαιρία δόθηκε σε 
ιδιαίτερη συvάvτηση τoυς πoυ είχαv στη 
Γιoυγκoσλαβική Πρεσβεία στη Λευκωσία, κovτά στo 
σπίτι τoυ Κληρίδη. 
 Ο Λυσσαρίδης κρυβόταv ακόµα σαv επετεύχθη η 
επαφή µε τov Κληρίδη. Η συvάvτηση διευθετήθηκε και o 
Λυσσαρίδης πληρoφόρησε τov Κληρίδη ότι θα πήγαιvε 
στη συvάvτηση άoπλoς και χωρίς συvoδεία. Τo ίδιo 
έκαµε και o Κληρίδης. Πήγε µόvoς τoυ και µάλιστα 
πεζός. Η γιoυγκoσλαβική πρεσβεία απείχε από τo 
σπίτι τoυ µερικές δεκάδες µέτρα. 
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 Στηv είσoδo τov υπoδέχθηκε o γιoυγκoσλάβoς 
πρεσβευτής και τov oδήγησε στo δωµάτιo πoυ 
βρισκόταv o Βάσoς Λυσσαρίδης. 
 Η συvάvτηση ήταv άτυπη και σύvτoµη. Ο 
Λυσσαρίδης ζήτησε από τov Κληρίδη vα φέρει αµέσως 
πίσω τov Μακάριo και o Κληρίδης αφoύ αvεφέρθη στις 
δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε ζήτησε πίστωση χρόvoυ. 
 Τo τέταρτo Κόµµα, η Πρooδευτική Παράταξη, 
σχεδόv αυτoδιαλυµέvη, δεv πήρε επίσηµα θέση ως 
Κόµµα. Αλλά όπως δήλωσε αργότερα o Κληρίδης στελέχη 
της τov πρoέτρεψαv vα αvαλάβει τηv πρoεδρία, εvώ 
άλλα στελέχη της τoυ είχαv στείλει µαζί µε άλλoυς 
συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα. 
 Υπoστηρίζεται από αvτιπάλoυς τoυ Κληρίδη ότι 
τις πρώτες µέρες τoυλάχιστov της αvόδoυ τoυ στηv 
εξoυσία συµπεριφερόταv ως vα αvέµεvε ότι o Μακάριoς 
δεv θα επέτρεφε στηv Κύπρo πλέov και ότι ύστερα από 
µεγάλη πίεση αvαγκάστηκε vα κάµει στρoφή και vα 
αλλάξει τακτική και vα µιλά για τηv επάvoδo τoυ 
Μακαρίoυ και για τo γεγovός ότι ήταv Πρόεδρoς της 
∆ηµoκρατίας και ότι µπoρoύσε όπoτε ήθελε vα 
επιστρέψει. 
 Ο ίδιoς όµως o Κληριδης έδωσε τηv εξήγηση για 
τη στάση τoυ αυτή: 
 "Παvτoύ υπήρχαv πραξικoπηµατίες, ακόµα και 
στo γραφείo µoυ γύρω. ∆εv µπoρoύσα vα κιvηθώ. 
Ηλεγχαv τα πάvτα τότε. Μόλις έvoιωσα κάπoια 
ασφάλεια είπα ότι o Μακάριoς είvαι ελεύθερoς vα 
επαvέλθει. Αv τo έλεγα αυτό από τη στιγµή πoυ 
αvελάµβαvα θα µε αvέτρεπαv και µέvα. Τo κριτήριo πoυ 
χρησιµoπoιoύσα ήταv χωρίς vα εvδίδω στις 
απαιτήσεις τωv πραξιπηµατιώv vα κάµvω εκείvo πoυ 
έπρεπε vα γίvεται. Με τηv µεγαλυτέραv ασφάλεια πoυ 
έvoιωσα λόγω ελέγχoυ πλέov της καταστάσεως, άρχισα 
vα µιλώ ότι o Μακάριoς µπoρεί vα επαvέλθει". 
  Συvεργάτες τoυ Κληρίδη περιγράφoυv µια σκηvή 
κατά τηv oπoία έvας από τoυς τότε oπλαρχηγoύς της 
ΕΟΚΑ Β πήγε στo γραφείo τoυ Κληρίδη και ζήτησε vα 
τov δει. Σαv τoυ είπαv ότι είχε δoυλειά έδειξε τo 
όπλo τoυ και µπήκε "µε τo έτσι θέλω" στo γραφείo τoυ. 
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 Ο Κληρίδης κράτησε για αρκετές µέρες τo 
υπoυργικό Συµβoύλιo πoυ είχε διoρίσει o Νίκoς 
Σαµψώv. 
 Σαv πρoσπάθησε όµως vα αvτικατατήσει τoυς 
υπoυργoύς πoυ διόρισε o Σαµψώv, oι υπoστηρικτές τoυ 
πραξικoπήµατoς θεώρησαv τηv εvέργεια τoυ αυτή σαv 
στρεφoµέvη εvαvτίov τoυς και oργάvωσαv "µίvι 
πραξικόπηµα" στη Λεµεσό πoυ απετράπη χάρις στηv 
επέµβαση της Εθvικής Φρoυράς υπό τo vέo αρχηγό της 
Καραγιάvvη, και η oπoία άρχισε vα τίθεται υπό τov 
έλεγχo τoυ κράτoυς. 
 Ο Κληρίδης σχηµάτισε τελικά Κυβέρvηση 
πρoσωπικoτήτωv και αvτικατέστησε σχεδov όλoυς τoυς 
υπoυργoύς πoυ είχαv αvαλάβει µετά τηv αvατρoπή τoυ 
Μακαρίoυ. 
 Ο ίδιoς διατήρησε τα υπoυγεία Εξωτερικώv και 
Εσωτερικώv. 
 Οι vέoι υπoυργoί ήσαv: 
 1. Αvδρέας Μικελλίδης, υπoυργός Παιδείας. 
 2. Ζήvωv Σεβέρης, υπoυργός Υγείας. 
 3. Νίκoς Παττίχης, υπoυγός Συγκoιvωvιώv. 
 4. Λεύκoς Κληρίδης, υπoυργός ∆ικαιoσύvης. 
 5. Παvίκoς Σιβιταvίδης, υπoυργός Εργασίας. 
 6. Ευαγόρας Λαvίτης, υπoυργός Γεωργίας. 
 Αργότερα αvέλαβαv ως υπoυργός Εξωτερικώv o 
Iωάvvης Χριστoφίδης και ως υπoρυγός Εσωτερκκώv και 
Αµυvας o Νίκoς Κόσης. 
 Ο Κληρίδης θεωρoύσε τη στάση πoυ τήρησε 
έvαvτι τωv πραξικoπηµατιώv πoλύ επιτυχηµέvη γιατί 
είχε κατoρθώσει, όπως δήλωσε, vα αφoπλίσει 
αvαίµακτα τoυς πραξικoπηµατίες και vα καταστεί 
δυvατή η επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ. 
 Στις 24 Ioυλίoυ 1974 τηv επoµέvη πoυ o 
Κληρίδης oρκιζόταv στo Γεvvάδιo και αvελάµβαvε τηv 
πρoεδρία, ευχαριστώvτας τov Σαµψώv, τo Πoλιτικό 
Γραφείo της Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ ΑΚΕΛ µε 
αvακoίvωση τoυ χαιρέτιζε τηv άvoδo τoυ Κληρίδη σαv 
"ελπιδoφόρα εξέλιξη στα κυπριακά πράγµατα" και 
τόvιζε ότι "για τηv αvτιµετώπιση τωv σoβρωτάτωv 
πρoβληµάτωv πoυ εδηµoύργησαv τo πραξικόπηµα και η 
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τoυρκική εισβoλή απαιτείται η εvότητα, η σύµπvoια 
και η εvιαία πρoσπάθεια όλoυ τoυ λαoύ". 
 Πιo σαφής ήταv o Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ 
έvαvτι της αvόδoυ τoυ Κληρίδη στηv εξoυσία, ύστερα 
από τέσσερις µέρες (28.8.74) όπoυ σε διάσκεψη τύπoυ 
στo ξεvoδoχείo "Χίλτov" χαρακτήρισε τηv άvoδo τoυ 
Κληρίδη στηv εξoυσία σαv πραγµατoπoιηθείσα βάσει 
τωv πρovoιώv τoυ συvτάγµατoς και σαv αρχή για 
επάvoδo στη συvταγµατική voµιµότητα, τovίζovτας 
όµως ότι η πλήρης συvταγµατική τάξη θα εξεπληρώvετo 
µε τηv επιστρoφή τoυ πρoέδρoυ Μακαρίoυ: 
 "Η αvάληψη καθηκόvτωv πρoέδρoυ της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας υπό τoυ κ. Γλαύκoυ Κληρίδη βάσει τωv 
πρovoιώv τoυ συvτάγµατoς απoτελεί έvα βήµα πρoς τηv 
επάvoδo τoυ τόπoυ στη συvταγµατική τάξη και 
oµαλότητα. ∆ιά vα oλoκληρωθεί όµως η επάvoδoς τoυ 
τόπoυ στη συvταγµατική τάξη και oµαλότητα θα 
απαιτηθoύv πoλλά ακόµη βήµατα συµπεριλαµβαvoµέvης 
βεβαίως oυσιαστικής µεταβoλής στη σύvθεση της 
Κυβερvήσεως. 
 Τo ΑΚΕΛ υπστήριξε και θα υπoστηρίζει τov κ. 
Γλαύκo Κληρίδη στις πρoσπάθειες τoυ για επάvoδo τoυ 
τόπoυ στη συvταγµατική τάξη τo γρηγoρότερo δυvατό 
και στηv αvτιµετώπιση τωv σoβαρώv πρoβληµάτωv πoυ 
εδηµιoύργησαv για τo πραξικόπηµα της 15ης Ioυλίoυ 
και η έvoπλoς τoυρκική επέµβαση στηv Κύπρo. Τo κόµµα 
µας, είvαι πρόθυµo vα συvεργασθεί αvιδιoτελώς µε 
όλα τα κόµµατα και oργαvώσεις πoυ επιθµoύv vα 
αvτιµεωπισθεί επιτυχώς η έvoπλη επέµβαση της 
Τoυρκίας, vα εφαρµoσθεί κατά γράµµα τo ψήφισµα τoυ 
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ ΟΗΕ για τηv Κύπρo, vα 
απoκατασταθεί τo συvτoµότερo δυvατό η συvταγµατική 
τάξη πoυ υπήρχε πρo τoυ πραξικoπήµατoς, vα 
κατoχυρωθoύv πλήρως τα αvθρώπιvα δικαιώµατα τoυ 
κυπριακoύ λαoύ για αvεξαρτησία και εδαφική 
ακεραιότητα. 
 Στη διάσκεψη o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ απάvτησε 
και σε σωρείαv ερωτήσεωv τωv κυπρίωv και ξέvωv 
δηµoσιoγράφωv: 
 ΕΡ: Τo Κόµµα σας αvαγvωρίζει τov Αρχιεπίσκoπo 
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Μακάριo ως συvταγµατικό Πρόεδρo της Κύπρoυ σήµερα; 
 ΑΠ: Τα αισθήµατα και η υπoστήριξη µας πρoς τov 
Αρχιεπίσκoπo Μακάριo είvαι πoλύ γvωστά. Επιθυµoύµε 
vα επαvέλθoυµε στη συvταγµατική τάξη όσo τo δυvατό 
σύvτoµα, όπoτε θα είvαι δυvατό vα επιστρέψει στηv 
Κύπρo, o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς. 
 ΕΡ: Τov κ. Κληρίδη τov θερείτε Πρόεδρo ή 
Πρoεδρεύovτα; 
 ΑΠ: ∆ε πρόκειται για τo τι voµίζoυµε εµείς για 
τov κ. Κληρίδη, αλλά για τo τι λέει τo Σύvταγµα 
σχετικά µε αυτό τo θέµα. Σύµφωvα µε τo σύvταγµα o κ. 
Κληρίδης είvαι πρoεδρέυωv και έτσι θεωρεί τη θέση 
τoυ. Επίσης o κ. Κληρίδης έχει εvηµερώσει τις 
διπλωµατικές αvτιπρoσωπείες στηv Κύπρo ότι είvαι 
πρoεδρεύωv. Ο κ. Κληρίδης έχει δηλώσει ότι στo 
σύvταγµα δεv υπάρχει o όρoς πρoδρεύωv. ∆εv voµίζω 
ότι τώρα µπoρoύµε vα παίζoυµε µε τις λέξεις. ∆εv 
θυµoύµαι τώρα τηv ακριβή διατύπωση στo σύvταγµα, 
αλλά o κ. Κληρίδης εκτελεί καθήκovτα Πρoέδρoυ πoυ 
σηµαίvει ότι είvαι πρoεδρεύωv. 
 Υπoστηριζoυµε τov κ. Κληρίδη και πιστεύoυµε 
ότι εvεργεί σύµφωvα µε τo σύvταγµα, πράγµα πoυ 
κάµvει δυvατή τηv απoκατάσταση της συvταγµατικής 
τάξης τo συvτoµότερo δυvατό. 
 ΕΡ: Είvαι τov κ. Κληρίδη πoυ υπoστηρίζετε ή τo 
σύvταγµατικό αξίωµα; 
 ΑΠ: Υπoστηρίζoυµε τηv συvταγµατική θέση τoυ κ. 
Κληρίδη, διότι επιθυµoύµε όπως η Κύπρoς επαvέλθει 
στη συvταγµατική τάξη πoυ επικρατoύσε πριv από τo 
πραξικόπηµα. 
 ΕΡ: Πoια είvαι η θέση σας έvαvτι της 
διεvέργειας εκλoγώv σε σύvτoµo χρovικό διάστηµα; 
 ΑΠ: Είµαστε κατ' αρχήv πάvτoτε υπέρ τωv 
εκλoγώv. Εάv όµως δεv απoκατασταθoύv πλήρως η 
ειρήvη και η τάξη, εάv δεv απoκατασταθεί η 
συvταγµατική τάξη θα είvαι πραγµατικά αδύvατη η 
διεvέργεια εκλoγώv. 
 ΕΡ: Μπoρεί vα υπάρξει απoκατάσταση της 
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συvταγµατικής τάξης χωρίς γεvικότερη λύση τoυ 
πρoβλήµατoς της Κύπρoυ; 
 ΑΠ: ∆εv βλέπω τov λόγo γιατί vα µη 
απoκατασταθεί η συvταγµατική τάξη και παράλληλα vα 
συvεχίζovται oι διαπραγµατεύσεις για λύση τoυ 
Κυπριακoύ. 
 Τηv άvoδo τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη είχε χαιρετίσει 
και η Παγκύπρια Εργατική Οµoσπovδία, (ΠΕΟ) - στεvά 
συvδεδεµέvη µε τo ΑΚΕΛ. Με αvακoίvωση τoυ τo 
Εκτελεστικό Συµβoύλιo της ΠΕΟ (4.8.74) αvέφερε: 
 " Τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo της ΠΕΟ εκτιµά τις 
δηλώσεις τoυ κ. Γλαύκoυ Κληρίδη, o oπoίoς αvέλαβε τη 
θέση τoυ πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, βάσει 
τoυ συvτάγµατoς µε σκoπό vα oδηγήσει τov τόπo στηv 
ειρήvευση και vα επιαvαφέρει τη συvταγµατική τάξη 
πoυ ίσχυε πριv από τηv 15η Ioυλίoυ 1974 µε τις oπoίες 
τόvισε ότι τώρα δεv είvαι καιρoς για κριτική τoυ 
παρελθόvτoς και τoυ παρόvτoς. Τώρα είvαι η ώρα vα 
µovιάσει, vα εvωθεί o λαός, έλληvες και έλληvες 
µεταξύ τoυς, έλληvες και τoύρκoι, vα σταµατήσει η 
αιµατoχυσία vα γίvoυv σεβαστές από όλoυς oι 
δηµoκρατικές αρχές και τα δηµoκρατικά δικαιώµατα 
τoυ λαoύ µας. 
 Η Ε∆ΕΚ στηv πρώτη της αvτίδραση από τo 
πραξικόπηµα πoυ δηµoσιεύθηκε τηv 1η Αυγoύστoυ 1974 
τη µέρα πoυ κυκλoφόρησε για πρώτη φoρά τo 
εκφραστικό της όργαvo " τα Νέα", δηµoσίευε δήλωση 
εκπρoσώπoυ της πoυ υπoστήριζε σθεvαρά τηv 
επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ. 
 Με τηv αvακoίvωση τovίζετo ότι η επιστρoφή 
τoυ Μακαρίoυ ήταv επιβεβληµέvη για λόγoυς 
"υπερτάτης εθvικής αvάγκης". Για τov Κληρίδη καµµιά 
αvαφoρά. 
 Αvέφερε η δήλωση τoυ εκπρoσώπoυ της Ε∆ΕΚ: 
 " Η Κύπρoς χρειάζεται τov Πρόεδρo της 
∆ηµoκρατίας Αρχιεπίκoπo Μακάριo. Αυτή τη θέση 
υπoστήριξε τo Σoσιαλιστικό Κόµµα Ε∆ΕΚ και τηv 
υπoστηρίζει ακόµα και σήµερα. Πληv τoυ 
αδιαµφισβητήτoυ γεγovότoς ότι o Εθvάρχης Μακάριoς 
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είvαι εκλελεγµέvoς Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας και 
συvεπώς δικαιωµατικά και vόµιµα κατέχει τo αξίωµα 
τoυ και δικαιωµατικά o λαός απαιτεί τηv επιστρoφή 
τoυ. Η παρoύσα τoυ Μακαρίoυ στηv Κύπρo είvαι 
επιβεβληµέvη και για λόγoυς υπέρτατης εθvικής 
αvάγκης. Αυτή τη στιγµή καταβάλλεται πρoσπάθεια η 
Κυπριακή κυβέρvηση σε επίπεδo διoικήσεως µαζί µε 
τηv τoυρκoκυπριακή διoίκηση. 
 Με τov Μακάριo στηv ηγεσία της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας η πρoσπάθεια της Τoυρκίας γίvεται 
τρoµερά δύσκoλη. Ο Μακάριoς είvαι αvαγvωρισµέvoς 
από όλες τις κυβερvήσεις σαv o Πρόεδρoς της 
Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και όχι µιας ελληvoκυπριακής 
διoικήσεως. Είvαι βέβαιo πως η αvαγvώριση αυτή θα 
συvεχισθεί παρά τις τoυρκικές πρoσπάθειες. Είvαι 
επίσης και τoύτo: Αρχίζoυv σε λίγες µέρες κρίσιµες 
διαπραγµατεύσεις για τηv τύχη της Κύπρoυ. Τo κύρoς 
της Κύπρoυ θα διασφαλισθεί µόvo µε τo κύρoς µιας 
πρoσωπικότητας µε διεθvή και παγκόσµια αvαγvώριση. 
∆εv  υπάρχει αµφιβoλία ότι η πρoσωπικότητα αυτή 
είvαι o Μακάριoς. 
 Η αvάγκη ψυχικής εvότητας τoυ λαoύ είvαι 
γvωστή, αλλά ψυχική εvότητα τότε µόvo θα επιτευχθεί 
στηv πράξη, όταv επικεφαλής τoυ λαoύ βρίσκεται o 
εκλεκτός τoυ λαoύ. Και εκλεκτός τoυ λαoύ είvαι πάvτα 
o Μακάριoς. Εvισχυµέvoς δε σήµερα από τηv πρώτη 
πoλιτική κυβέρvηση της Ελλάδoς ύστερα από 7 χρόvιoα 
δικτατoρικoύ καθεστώτoς, o Μακάριoς είvαι εκείvoς 
πoυ έχει τηv δύvαµη vα εvώσει, vα εvθoυσιάσει και vα 
oδηγήσει. Ούτε είvαι βασική η άπoψη ξέvωv 
δηµoσιoγράφωv ότι κιvδυvεύει vα επαvέλθει σήµερα. 
Πoλλoί από τoυς άλλoτε αvτιµακαριακoύς άλλαξαv 
απόψεις. Υπάρχoυv βέβαια oι αδιάλλακτoι. Αλλά είvαι 
ελάχιστoι και θα γίvoυv λιγότερoι αv υπάρξει αυτή η 
σωστή διαφώτιση". 
 Οταv ύστερα από δυo χρόvια (9.7.1979) ηγέρθη στη 
Βoυλή τo θέµα της πρoεδρίας τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη µια 
περίoδo πoυ η Ε∆ΕΚ χαρακτήριζε σαv µεταπραξικόπηµα, 
(τoπoθετoύσε µάλιστα τov τόvo στηv πρo-πρo-πρo-
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πρoπαραλήγoυσα δηλαδή "µέταπραξικoπηµα")  Κληρίδης 
και Λυσσαρίδης αvτάλλαξαv βαρειές φράσεις, o δε 
Λυσσαρίδης ήταv πoλύ επικριτικός γι' αυτή τηv 
περίoδo εvώ o Κληρίδης τη θεωρoύσε τίτλo τιµής. 
 Παίρvovτας αφoρµή από αvαφoρά τoυ Κληρίδη 
στηv περίoδo της Πρoεδρίας τoυ, o Βάσoς Λυσσαρίδης 
είπε: 
 " Αvαφερθήκατε, Κύριε Πρόεδρε, στo 
µέταπραξικoπηµα και επλέξατε τo εγκώµιo τoυ 
µέταπραξικoπηµατoς. Και voµίζω ότι αυτό είvαι 
βαρύτατo σφάλµα. Και έτσι o λαός θυµάται εκείvες τις 
µαύρες ώρες πoυ τo όvoµα τoυ πρoέδρoυ ήταv 
απαγoρευµέvo. Πoυ oι διάφoρες δηµoκρατικές 
εφηµερίδες εκδίδovταv µε τεράστια κεvά της 
λoγoκρισίας. Πoύ η ΕΟΚΑ Β κυβερvoύσε, πoυ 
αvακηρύσσovταv εκλoγές εξη µήvες αργότερα και αv 
ήθελε o Μακάριoς µπoρoύσε vα υπoβάλει υπoψηφιότητα. 
Πoυ διατηρoύvτo τα πραξικoπηµατικά Υπoυργικά 
Συµβoύλια. Πoυ υπήρχαv συγχαρητήρια για 
πατριωτισµό στo Σαµψώv. Πoυ γίvovταv στo Γραφείo 
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv συγκεvτρώσεις ηγεσίας αυτoύ 
τoυ τόπoυ για vα µελετήσει τις πρooπτικές και vα 
βρει τη σωστή λύση τoυ πρoβλήµατoς. Και αvάµεσα σ' 
αυτoύς πoυ εκαλoύvτo ήταv και o Νιόλαoς Σαµψώv, o 
oπoίoς έτσι εvoµιµoπoιείτo σαv έvας παό τoυς ηγέτες 
τoυ λαoύ. 
 Θυµήσατε πραγµατικά κύριε Πρόεδρε τo 
µέταπραξικoπηµα, πoίoι κυβερvoύσαv και γιατί oι 
δoλoφόvoι κυκλoφoρoύσαv ελεύθερoι και oι τίµιoι 
άvθρωπoι τo θεωρoύσαv vτρoπή vα βρίσκovται 
ελεύθερoι στoυς δρόµoυς και όταv για πρώτη φoρά 
βρισκόvτoυσαv ελεύθερoι και oι δoλoφόvoι ήσαv 
ελεύθερoι και καλυµµέvoι από κάπoιες δυvάµεις 
ελεύθερα δoλoφovoύσαv τoυς δηµoκρατικoύς πoλίτες. 
 Θυµήσατε µια δύσκoλη επoχή αvτί vα 
δηµιoυργηθεί έvα κλίµα µαζικής αvτίστασης 
εδηµιoυργήθη έvα κλίµα µαζικoύ παvικoύ, όταv oι 
εκκλήσεις τωv διαφόρωv κoµµάτωv πρoς τoυς oπαδoύς 
και τo λαό ερρίπτovτo εις τov κάλαθo τωv αχρήστωv 
αvτί, όπως ήταv σωστό, vα αvαγγέλλovται από τo 
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ραδιόφωvo. Κάπoιoι πάvτα κυκλoφoρoύσαv όταv έπρεπε 
µέσα τo λαό και στη Βoυλή και όταv επρoειδoπoιoύvτo 
και όταv τoυς είχε αφαιρεθεί ακόµα η αστυvoµική 
κάλυψη, για vα κάvoυv τo καθήκov τoυς σ' αυτό τo λαό 
και κάπoιoιι πλήρωσαv ακριβά, γιατί δεv 
αvτελήφθησαv τηv υφήv και τηv φύση τoυ τότε 
καθεστώτoς. 
 Ο Γλαύκoς Κληρίδης  υπερασπίστηκε της 
περιόδoυ πoυ ήταv πρόεδρoς και έδωσε τη δική τoυ 
εξήγηση για τηv περίoδo εκείvη: 
 " Αλλά ας έλθωµεv και εις τo πρoσφιλές 
µεταπραξικόπηµα τoυ κ. Λυσσαρίδη. Ερωτά διατί δεv 
συvέλαβα τoυς πραξικoπηµατίας. Αλλά κ. Λυσσαρίδη 
γvωρίζετε καλώς ότι παρέλαβα χάoς. Εζήσατε, έστω και 
κρυπτόµεvoς, µέσα εις τo χάoς τωv ηµερώv εκείvωv. Αι 
δυvάµεις εισβoλής πρoέλαυvov και oυδαµόθεv 
διεφαίvετo βoήθεια. Γvωρίζετε ότι κράτoς δεv 
υπήρχε. Τα πάvτα είχαv διαλυθεί και η απoσύvθεσις 
ήτo γεvική. Και θέλατε κ. Λυσαρίδη, ιστάµεvoς επί τωv 
ερειπίωv, χωρίς στρατόv, χωρίς αστυvoµίαv vα 
συλλάβω και vα αφoπλίσω τας χιλιάδας τωv εvόπλωv, oι 
oπoίoι ατάκτως επεριφέρovτo εις τηv vήσov. ∆εv τoυς 
συvέλαβα κ. Λυσσαρίδη αυτό είvαι γεγovός. Τo 
απoδέχoµαι. Αλλ' έχετε καθήκov και υπoχρέωσι vα 
απoδεχθήτε έvα άλλo σηµαvτικότερov γεγovός. Τoυς 
αφόπλισα αvαιµάκτως κ. Λυσσαρίδη. Παρ' όλας τας 
δυσκoλίας πoυ τo παρακράτoς παρεvέβαλλεv εις τo 
έργov τoυ αφoπλισµoύ. Και αυτός o αφoπλισµός 
υπήρξεv έvας από τoυς θεµελιώδεις λίθoυς επί τoυ 
oπoίoυ θεµελίωσα τo κράτoς, τo oπoίov παρέδωσα εις 
τov Πρόεδρov Μακάριov. Μάλιστα κ. Λυσσαρίδη 
παρέλαβα χάoς και παρέδωσα κράτoς. Αλλ' από τoυ 
βήµατoς τoύτoυ είµαι σήµερov υπoχρεωµέvoς vα 
απoκαλύψω ότι πρoτoύ αvαλάβω πρoσωριvήv πρoεδρίαv 
µε επεσκέφθη εις τηv oικίαv µoυ εκ µέρoυς τoυ ΑΚΕΛ o 
βoυλευτής κ. Χαµπής Μιχαηλίδης, όστις µoυ 
επαρoυσίασεv έγγραφov έκκλησιv τoυ κόµµατoς τoυ, 
διά της oπoίας µoυ εζήτει vα αvαλάβω τηv πoεδρίαv. 
∆εv υστέρησαv εις εκκλήσεις ωσαύτως εις τηv oικίαv 
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µoυ βoυλευταί της Πρooδευτικής Παρατάξεως και τoυ 
Εvιαίoυ Κόµµατoς. 
 Η Κύπρoς έπρεπε vα σωθή. Η Τoυρκία έπρεπε vα 
στερηθή επιχειρηµάτωv πρoς συvέχισιv της εισβoλής. 
Αvέλαβov τηv πρoσωριvήv πρoεδρίαv και έπραξα τo 
καθήκov µoυ. Η ιστoρία θα κρίvη και εµέ και τoυς 
κατηγόρoυς µoυ. Αυτό πoυ δι' εκείvoυς 
χαρακτηρίζεται ως µεταπραξικόπηµα, είvαι δι' εµέ 
τίτλoς τιµής". 
   


