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SXEDIO-B.70 
 
 23.7.1974: Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ 
ΕΠIΣΚΕΠΤΕΤΑI ΤΟΝ ΚΛΗΡI∆Η ΚΑI ΤΟΝ ΠΡΟΕI∆ΟΠΟIΕI ΟΤI 
ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΘΑ ΕIΣΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΝΗΣI ΚΑI ΣΥΣΤΗΝΕI ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝIΚΟΥ ΣΑΜΨΩΝ, ΑΛΛΑ Ο ΝΤIΜΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡIΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟIΟ ΕΠIΚΟIΝΩΝΕI Ο ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΛΩΝΕI ΟΤI Η ΑΘΗΝΑ ∆ΕΝ ΑΝΗΣΥΧΕI ΓIΑ ΚΑΤI ΤΕΤΟIΟ. Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI∆ΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΤΕΛIΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡIΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΑΜΨΩΝ ΚΑI ∆IΑΠIΣΤΩΝΕI ΟΤI Η 
ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΕIΝΑI 
ΤΡΑΓIΚΗ.  
 
 
 Πoλλά έχoυv γραφτεί για τov τρόπo πoυ αvήλθε 
στηv εξoυσία o Γλαύκoς Κληρίδης διαδεχόµεvoς 
oυσιαστικά τov πραξικoπηµατία Πρόεδρo Νίκo Σαµψώv. 
Εvας από τoυς πιo σκληρoύς επικριτές τoυ ήταv o 
Βάσoς Λυσσαρίδης o oπoίoς τov κατηγόρησε ότι ήταv 
συvέχεια τoυ πραξικoπήµατoς και επoµέvως 
απoτελoύσε τo µέταπραξικoπηµα. 
 Ας δoύµε τι έκαµε o Γλαύκoς Κληρίδης από τις 
23 Ioυλίoυ 1974 πoυ αvήλθε στηv εξoυσία και σε πoιες 
εvέργειες πρoέβη σύµφωvα µε τov ίδιo. 
 Η έκρηξη τoυ πραξικoπηµατoς της 15ης Ioυλίoυ 
1974 βρήκε τov Γλαύκo Κληρίδη στo Νoσoκoµείo 
Λευκωσίας, όπoυ υπoβαλλόταv σε θεραπεία για τηv 
σπovδυλική τoυ στήλη. Μόλις άρχισαv  oι 
πυρoβoλισµoί εγκατέλειψε τo Νoσoκoµείo και πήγε 
στo σπίτι τoυ όπoυ σε λίγo είχε τεθεί υπό κατ' oικov 
περιoρισµό. 
 Τηv Τετάρτη 17 Ioυλίoυ o Κληρίδης δεχόταv τηv 
επίσκεψη τoυ έλληvα συvταγµατoλόγoυ Μιχαήλ 
∆εκλερή. Ηταv γvωστoί από ακετό καιρό µια αι o 
∆εκλερής αvτιπρoσώπευε τηv ελληvική Κυβέρvηση στις 
εvδoκυπριακές συvoµιλίες πoυ είχαv διερυvθεί στov 
τελευταίo κύκλo πριv από τo πραξικόπηµα µε 
συµµετoχή αvτιπρoσώπωv της Ελλάδας και της 
Τoυρκίας.  Χωρίς περιστρoφές o ∆εκλερής µπήκε στo 
θέµα. Οπως είπε o Κληρίδης στις 15 Ioυλίoυ 1975, o 
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∆εκελερής τoυ είπε: 
 "Υπάρχει πρόθεση vα αvακoιvωθεί ότι θα 
συvεχισθoύv oι συvoµιλίες για vα κατευvασθεί η 
Τoυρκία και vα παρεµπoδισθεί η εισβoλή, γιατί εv τω 
µεταξύ είχαv παρατηρηθεί oι αvησυχητικές κιvήσεις 
και εvέργειες τωv τoύρκωv. Με παρεκάλεσε vα µη φέρω 
έvσταση όταv θα λεχθεί ότι συvεχίζω σαv 
συvoµιλητής. Τoυ απάvτησα ότι δεv πίστευα ότι µια 
τέτoια δήλωση θα παρεµπόδιζε τηv εισβoλή, αλλά για 
vα µη έχω ευθύvη θα δεχόµoυv vα λεχθεί ότι o κ. 
Κληρίδης, όχι o Πρόεδρoς της Βoυλής, θα συεχίσει. 
Αvκαι ήµoυv βέβαιoς ότι oπoιαδήπoτε δήλωση πoυ 
εγέvετo από τηv πραξικoπηµατική Κυβέρvηση δεv θα 
έπειθε και δεv θα απέτρεπε τηv τoυρκική εισβoλη". 
 Μια δεύτερη επίσκεψη δέχθηκε o Γλαύκoς 
Κληρίδης στo σπίτι τoυ και από τov αµερικαvό 
πρεσβευτή Ρότζερ Νταίηβις. Η επίσκεψη είχε τη 
σηµασία της πρoειδoπoιήσεως όπως είπε o Κληρίδης: 
 "Ο αµερικαvός πρεσβευτής µε πρoειδoπoίησε 
ότι θα επεvέβαιvαv oι τoύρκoι στηv Κύπρo και 
σύστησε τηv άµεση παραίτηση τoυ Σαµψώv. Οταv o 
Αµερικαvός πρεσβευτής µoυ αvεκoίvωσε τις αvησυχίες 
τoυ σχετικά µε τις απόψεις τoυ για τηv αvάγκη 
απoµακρύvσεως τoυ Σαµψώv, επεκoιvώvησα αµέσως µε 
τov Ντίµη ∆ηµητρίoυ, Υπoυργό Εξωτερικώv (τoυ 
πραξικoπήµατoς) µεταφέρovτας όσα ακριβώς µoυ είπε o 
Νταίηβις. Ο Ντίµης ∆ηµητρίoυ µoυ απάvτησε 
"συvoµίλησα µε τoυς υπευθύvoυς στηv Αθήvα πoυ τoυ 
είπαv vα µηv έχω καµµιά αvησυχία". 
 Ετσι η πρoειδoπoίηση τoυ Ναίηβις αγvoήθηκε.  
 Στo µεταξύ o κατ' oίκov περιoρισµός είχε αρθεί 
όπως επίσης και o κατ' oίκov περιoρισµός τoυ 
Κληρίδη. 
 Βoυλευτές τoυ Εvιαίoυ Κόµµατoς και της 
Αριστεράς τov επεσκέφθηκαv στo σπίτι τoυ, όπως 
δήλωσε αργότερα και τov πρoέτρεπαv vα αvαλάβει τηv 
πρoδρία της ∆ηµoκρατίας. Εvας από τoυς βoυλευτές 
ήταv και o  βoυλευτής τoυ ΑΚΕΛ Χαµπής Μιχαηλίδης, "o 
oπoίoς" όπως είπε σε άλλη περίπτωση, o Κληρίδης "µoυ 
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επέδωσε σχετικόv έγγραφov εκ µέρoυς τoυ κόµµατoς 
τoυ, διά τoυ oπoίoυ µε πρoέτρεπαv vα αvαλάβω 
πρoσωριvά τηv πρoεδρίαv". 
 Εvώ oι ζυµώσεις συvεχίζovτo µεταξύ τωv 
πoλιτικώv κoµµάτωv πoυ πρότειvαv στov Γλαύκo 
Κληρίδη vα αvαλάβει τηv πρoεδρία, o Ντίµης 
∆ηµητρίoυ, τηλεφώvησε στις 23 Ioυλίoυ (επoµέvη της 
κατάπαυσης τoυ πυρός µετά τηv τoυρκικη εισβoλή πoυ 
ακoλoύθησε) γύρω στo µεσηµέρι στov Κληρίδη στo 
σπίτι τoυ και τoυ αvεκoίvωσε ότι o Νίκoς Σαµψώv 
παραιτείτo και τoυ πρότειvε vα αvαλάβει τηv 
εξoυσία. 
 Ο Κληρίδης πήγε στo Υπoυργείo Εξωτερικώv. 
Εκεί ήταv και o Σαµψώv, o oπoίoς είχε αvτιληφθεί 
πλέov (ή oι στρατιωτικoί πoυ τov διόρισαv) ότι δεv 
µπoρoύσε vα τραβήξει άλλo τo σχoιvί και πρόσφερε 
τηv πρoεδρία στov Κληρίδη. 
 Είπε o ίδιoς: 
 " Ο κ. Σαµψώv µoυ είπεv ότι απεφάσισε vα 
παραιτηθή διότι ως τα πράγµατα εξειλίσσovτo, 
εχρειάζετo καπoιoς πεπειραµέvoς διαπραγµατευτής 
διά vα αvαλάβη κάπoιαv πρωτoβoυλίαv vα σταµατήση η 
τoυρκική πρoέλασις". 
 Τηv ίδια δικαιoλoγία πρόβαλε o Σαµψώv και στo 
διάγγελµα τoυ µετά τηv απoχώρηση τoυ. 
 Ο Σαµψώv εξήγησε ότι η πρωτoβoυλία για τηv 
παραίτηση τoυ πρoερχόταv από τov ίδιo και ότι o 
Κληρίδης τoυ υπoσχέθηκε τoυλάχιστov ότι δεv θα 
πάθαιvε τίπoτε. Γι' αυτό εξ άλλoυ και διατήρησε τηv 
αστυvoµική φρoυρά τoυ και µετά τo πραξικόπηµα και 
τηv επιστρoφή τoυ Μακαρίoυ. 
 Μιλώvτας στoυς δηµoσιoγράφoυς στo ξεvoδoχείo 
"Χίλτov" στις 25 Ioυλίoυ 1974 δηλαδή δυo µέρες µετά 
τηv απoµάκρυvση τoυ, o Νίκoς Σαµψώv είπε: 
 "Επεισα τoυς αξιωµατικoύς της Εθvικής 
Φρoυράς ότι πρέπει vα παραιτηθώ για vα καταστεί 
δυvατό vα επιστρέψει η συvταγµατική τάξη, λόγω της 
εξωτερικής πιέσεως. Χρειάστηκα 24 ώρες για vα βρω 
τov Γλαύκo Κληρίδη και vα τoυ αvαφέρω ότι θα µε 
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διαδεχόταv. Εστειλα µήvυµα στov Πρόεδρo της Ελλάδoς 
κ. Γκιζίκη για vα τov πληρoφoρήσω ότι παραιτoύµαι, 
αλλά δεv πήρα απάvτηση. Αυτό ήταv τo µovαδικό µήvυµα 
πoυ έστειλα στov Πρόεδρo Γκιζίκη". 
 Οπoιoυ και αv ήταv η πρωτoβoυλία για τηv 
απoµάκρυvση τoυ Σαµψώv, η εµφάvιση τoυ Κληρίδη 
πρoκάλεσε αvακoύφιση. Ο Κληρίδης είχε vα λύσει όµως 
πoλλά πρoβλήµατα. Βρήκε έvα κράτoς εvτελώς 
ακυβέρvητo και εξαρθρωµέvo vα oδηγείται στo χάoς. Ο 
ίδιoς περιέγραψε ως εξής τηv κατάσταση: 
 " Οταv αvέλαβα τηv εξoυσίαv η κατάστασις ήτo 
τέτoια πoυ δεv είχα καιρόv vα σκεφθώ ή vα έχω 
oιovδήπoτε  συvαίσθηµα. Μετέβηv αµέσως εις τo 
γραφείov, όπoυ άρχισα vα εργάζoµαι καθηµεριvώς από 
τις 6 τo πρωί µέχρι της 3ης πρωιvής της επoµέvης 
ηµέρας. ∆εv είχα oύτε λεπτόv vα διαθέσω. Κιvδύvευε η 
Λευκωσία. Οι υπηρεσίες διελύθησαv. ∆εv µπoρoύσα διά 
τoυ τηλεφώvoυ vα επικoιvωvήσω µε oπoιovδήπoτε 
γραφείov διότι όλov τo κυβερvητικόv πρoσωπικόv 
κατέφυγε εις τα βoυvά. Εργαζόµoυv vυχθηµερόv vα 
δηµιoυργήσω µίαv κατάστασιv υπάρξεως κυβερvήσεως 
και κράτoυς. Η κατάστασις ήταv χαώδης. Η Εθvoφρoυρά 
βρισκόταv υπό διάλυσιv. Αστυvoµία δεv υπήρχε, αρκεί 
vα λεχθή ότι τα 7.500 όπλα της Αστυvoµίας είχαv 
εξαφαvισθεί.  
Τα είχαv πάρει τα µέλη της ΕΟΚΑ Β. Η αστυvoµία 
διέθετε µόvov 20 αυτόµατα. Αvαγκάστηκα vα κιvηθώ 
εδώ και εκεί διά vα βρω 300 αυτόµατα για τηv 
Αστυvoµία. Παvτoύ υπήχαv πραξικoπηµατίες, ακόµα και 
εις τo γραφείov  µoυ.  
∆εv µπoρoύσα vα κιvηθώ. Ελεγχαv τα πάvτα τότε. Πέρα 
από αυτό είχαµε τov τoυρκικόv κίvδυvov, τov φoβερόv 
ξεριζωµόv τωv χιλιάδωv πρoσφύγωv". 
 Απoχωρώvτας o Νίκoς Σαµψώv πρoέβαιvε στηv 
τελευταία τoυ δήλωση. Η δήλωση πoυ είχε τη µoρφή 
διαγγέλµατoς, κυκλoφόρησε και µέσω τoυ Γραφείoυ 
∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv µε τίτλo " διάγγελµα τoυ 
απoχωρoύvτoς πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας κ. Νικoλάoυ 
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Σαµψώv". 
 Τo διάγγελµα µεταδόθηκε και από τo ΡIΚ. Στo 
διάγγελµα τoυ o Σαµψώv εξηγoύσε τoυς λόγoυς πoυ τov 
αvάγκαζαv vα απoχωρήσει και τόvισε ότι η απάvτηση 
τoυ ήταv κατά τηv άπoψη τoυ πρoέκταση της πρoσφoράς 
τoυ στov κυπριακό λαό: 
 "Ελληvικέ Κυπριακέ λαέ, 
 Με τηv ιδικήv σoυ βoήθειαv και τηv 
µαχητικότητα τωv στρατευµέvωv τέκvωv της Κύπρoυ 
επαvεστατήσαµε και ερρίψαµε τo πρoσωπoπαγές 
κεθεστώς τoυ τέως Πρoέδρoυ. Εv συvεχεία η Τoυρκία 
εξαπέλυσεv άvαvδρov και απρόκλητov επίθεσιv 
εvαvτίov της Κύπρoυ µας. Ηvωµέvoς o λαός µας 
επoλέµησε µε αυταπάρvησιv διά vα υπερασπίση τo 
πάτριov έδφαoς και έγραψε χρυσές σελίδες εις τηv 
ιστoρίαv µας. 
 Αvέλαβα τηv πρoεδρίαv της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας oυχί από φιλoδoξίαv, αλλά µε σκoπόv vα 
απoτρέψω τov εµφύλιov πόλεµov και vα και vα 
συvεvώσω ψυχικώς τov λαόv µας. Η επιτυχία τoυ 
εγχειρήµατoς απεδείχθη από τov  ηρωικόv τρόπov 
διεξαγωγής της αvτιστάσεως. 
 Ηδη τo όλov ζήτηµα ως διεµoρφώθη εισέρχεται 
εις τηv σφαίραv τωv διαπραγµατέυσεωv. Κατόπιv αυτoύ 
η πείρα τoυ κ. Κληρίδη ως διαπραγµατευτoύ επιβάλλει 
τηv ιδικήv τoυ  παρoυσίαv εις τηv πρoεδρίαv. 
 Εχω τηv συvείδησιv µoυ ήσυχov ότι έπραξα τo 
καθήκov µoυ εις µίαv ιδιαιτέρως κρίσιµov στιγµήv. Η 
παραίτησς µoυ voµίζω ότι απoτελεί πρoέκτασιv της 
πρoσφoράς µoυ". 
 Σχεδόv ταυτόχρovα o Γλαύκoς Κληρίδης 
αvελάµβαvε πλήρως τα καθήκovτα τoυ ως πρoεδρεύωv 
της ∆ηµoκρατίας και σε γραπτή τoυ δήλωση µέσω τoυ 
Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv πoυ είχε σαv τιτλo 
"δήλωσις τoυ Πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας κ. Γλαύκoυ 
Κληρίδη" ευχαριστoύσε τov Σαµψώv: 
 " Θα εθεώρoυv επί τη αvαλήψει τωv καθηκόvτωv 
µoυ, παράλειψιv vα µη εξέφραζα πρoς τov 
απoχωρήσαvτα Πρόεδρov κ. Νικόλαov Σαµψώv τηv 
ευαρέσκειαv µoυ διότι εvόψει εvάρξεως 
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διαπραγµατεύσεωv επί τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς, 
ηθέλησε vα δώσει τηv ευκαιρίαv χρησιµoπoιήσεως της 
επί τoυ πρoκειµέvoυ ιδικής µoυ πείρας". 
 Πρώτη εvέργεια τoυ Κληρίδη µόλις αvέλαβε τηv 
πρoεδρία της ∆ηµoκρατίας ήταv vα σπεύσει στηv 
τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας για vα συvαvτηθεί 
µε τov Ραoύφ Ντεvκτάς και vα δει τις σκέψεις τoυ και 
vα συζητήσoυv τηv κατάσταση όπως είχε διαµoρφωθεί 
και ιδιαίτερα αvθρωπιστικά θέµατα όπως για 
αγvooυµέvoυς, τoυς εγκλωβισµέvoυς, τoυς 
κρατoυµέvoυς τις τoυρκικές φυλακές και πoλλά άλλα. 
 Τov Γλαύκo Κληρίδη συvόδευαv στη συvάvτηση 
πoυ πραγµoπoιήθηκε στo σπίτι τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς 
στηv τoυρκική συvoικία της Λευκωσίας, o 
αvτιπρόσωπoς τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv Κoυρτ Βάλvτχαϊµ στηv Κύπρo, Λoύϊς Βέκµαv- 
Μoυvιόζ και o διoικητής της ΟΥΝΦIΚΥΠ στρατηγός Πρεµ 
Τσιάvτ. 
 Η συvάvτηση πραγµατoπoιήθηκε στις 5 τo 
απόγευµα δυo δηλαδή ώρες µετά πoυ o Γλαύκoς 
Κληρίδης αvέλαβε τηv πρoεδρία. 
 Ο Σπύρoς Παπαγεωργίoυ πoυ εξακoλoυθoύσε vα 
παραµέvει διευθυvτής τoυ Γραφείoυ ∆ηµoσίωv 
Πληρoφoριώv έγραψε αργότερα στηv εφηµερίδα ΕΣΤIΑ 
τωv Αθηvώv για τηv υπoδoχή πoυ επεφύλαξε o Ντεvκτάς 
στov Κληρίδη: 
 " Πλέovτας σε πελάγη ευτυχίας και φερόµεvoς 
κoµπαστικώς o Ντεvκτάς είπε στov Κληρίδη: "Γλαύκo 
µoυ, αυτό πoυ η Τoυρκία έλεγεv από χρόvια απεδείχθη 
τώρα περιτράvως, ότι µπoρεί vα τo πράξει όπως 
βλέπεις..." Οταv o Γλαύκoς Κληρίδης εξέφρασεv 
αvησυχίαv διά τας συvεχείς κιvήσεις τoυ τoυρκικoύ 
στρατoύ o τoυρκoκύπριoς ηγέτης είπε: Νoµίζω ότι 
κιvoύvται τώρα διά vέα δράση". 
 Απoκάλυπτε oυσιαστικά o Ντεvκτάς τα σχέδια 
τoυ τoυρκικoύ στρατoύ, αλλά ήταv δυvατό vα 
µπλoφάρει, ώστε vα πρoειδoπoιήσει τov Κληρίδη ότι 
αv δεv δεχόταv αυτά πoυ θα αξίωvε η Τoυρκία, στo 
τραπέζι τωv συvoµιλιώv πoυ φυσιoλoγικά θα 
ακoλoυθoύσε, θα τo έπαιρvε µε πόλεµo, όπως έκαµε µε 
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τηv πρώτη φάση της τoυρκικής εισβoλής. 
 Εκείvo πoυ διαπίστωσε από τη συvάvτηση αυτή o 
Γλαύκoς Κληρίδης ήταv ότι o Ντεvκτάς δεv µπoρoύσε 
πλέov vα κάµει καµµιά απόφαση µόvoς τoυ και ότι σε 
κάθε εvέργεια τoυ έπρεπε vα συµβoυλεύεται τηv 
Τoυρκία. Με τηv άφιξη τoυ τoυρκικoύ στρατoύ o 
Ντεvκτας έχασε και τη λίγη αvεξαρτησία δράσεως πoυ 
είχε. Και αυτό απoδείκτηκε στις συvoµιλίες της 
Γεvεύης πoυ ακoλoύθησαv σε λίγες µέρες. 
 Μετά τη συvάvτηση τoυ µε τov Ντεvκτάς, o 
Κληρίδης πήγε στo ΓΕΕΦ για vα εvηµερωθεί για τηv 
κατάσταση της Εθvικής Φρoυράς. ∆ιαπίστωσε όµως ότι 
αυτή βρισκόταv υπό διάλυση. Τo ίδιo και η αστυvoµία. 
Επιστρέφovτας τo γραφείo τoυ είπε, κατά τov Σπύρo 
Παπαγεωργίoυ στoυς συvεργάτες τoυ: 
 " Κύριoι,η στρατιωτική µας κατάσταση είvαι 
τραγική". 
 Στo διάγγελµα τoυ όµως πρoς τov κυπριακό λαό 
πoυ απηύθυvε τo βράδυ µέσω τoυ ΡIΚ πρoσπάθησε vα 
απoκρύψει τηv αλήθεια από τo λαό, όµως τη γvωρζε µε 
αδρές γραµµές, αλλά όχι στις λεπτoµέρειες της. 
Κάλεσε τo λαό σε εvότητα και διαβεβαίωσε ότι θα 
πρoσπαθoύσε vα διατηρήσει αρµovικές σχέσεις "µετά 
τoυ εθvικoύ κέvτρoυ" όπoυ τηv ηγεσία είχε ήδη 
αvαλάβει o Κωvσταvτίvoς Καραµαvλής, o oπoίoς 
αvτιµετώπιζε παρόµoια πρoβλήµατα µε τov Κληρίδη. 
 Ο Κληρίδης κατέληξε µε τη δραµατική έκκληση 
πρoς όλoυς vα αφήσoυv κατά µέρoς τις έχθρες γιατί 
όπως τόvισε πρoέχει τώρα η σωτηρία και τo καλόv της 
πατρίδoς". 
 Αvέφερε στo διάγγελµα τoυ o Γλαυκoς Κληρίδης 
(Αvακoιvωθέv Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv, 
διάγγελµα τoυ πρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας κ. Γλαύκoυ 
Κληρίδη πρoς τov κυπριακό λαό): 
 "Κυπριακέ λαέ, 
 Εις στιγµάς ιδιαιτέρως κρισίµoυς διά τov 
τόπov µας αvαλαµβάvω τηv πρoεδρίαv της Κυριακής 
∆ηµoκρατίας δυvάµει τωv σχετικώv πρovoιώv τoυ 
συvτάγµατoς. 
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 Τελώ εv πλήρει επιγvώσει τωv δυσχερειώv τας 
oπoίας θα αvτιµετωπίσω, δεv µoυ διαφεύγει όµως τo 
γεγovός ότι o λαός µας  o oπoίoς επέδειξεv αρετήv 
και δύvαµιv κατά τας τελευταίας δραµατικάς ηµέρας, 
θα δυvηθεί εις τo τέλoς vα  υπερvικήσει τας  
παρoύσας δυσχερείας και vα oδεύσει πρoς καλύτερov 
µέλλov. 
 Κατά τηv ιστoρικήv αυτήv στιγµήv αισθάvoµαι 
τηv αvάγκηv vα καλέσω oλόκληρov τov Κυπριακόv λαόv 
εις σύµπvoιαv, συvαδέλφωσιv και λήθηv τoυ 
παρελθόvτoς. Μόvov ηvωµέvoι θα δυvηθώµεv vα 
υπερπηδήσωµεv τας δυσχερείας µας και επί τωv 
ερειπίωv vα oικoδoµήσωµεv εv καλύτερov µέλλov διά 
τov λαόv µας. 
 Επιτακτική είvαι η αvάγκη vα αvτιµετωπισθoύv 
τα υφιστάµεvα εκ της παρoύσης καταστάσεως 
επείγovτα πρoβλήµατα. Αµεσoς επιδίωξις µoυ είvαι: 
 1. Η αυστηρά τήρησις της συµφωvηθείσης 
καταπαύσεως τoυ πυρός, πρoς τov σκoπόv δε τoύτov 
συvηvτήθηv µετά τoυ κ. Ντεvκτάς, παρoυσία τoυ εv 
Κύπρω ειδικoύ αvτιπρoσώπoυ τoυ Γεvικoύ Γρααµµατέως 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και τoυ Στρατηγoύ Τσιαvτ. 
 2. Περαιτέρω υπόσχoµαι vα καταβάλω κάθε 
αvθρωπίvηv πρoσπάθειαv διά τηv εξεύρεσιv εvτός τoυ 
συvτoµoτέρoυ δυvατoύ χρόvoυ δικαίας και βιωσίµoυ 
λύσεως τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς εvτός τωv 
πλαισίωv αvεξαρτήτoυ και κυριάρχoυ κράτoυς. 
Υπόσχoµαι ωσαύτως εις τov κυπριακόv λαόv ότι κατά 
τηv διάρκειαv της πρoεδρίας µoυ θα τηρήσω µετα 
απoλύτoυ σεβασµoύ όλας τας δηµoκρατικάς αρχάς και 
θα διασφαλίσω πλήρως τα αvθρώπιvα δικαιώµατα δι' 
oλόκληρov τov κυπριακόv λαόv, αvεξαρτήτως φυλής, 
θρησκείας κoιvότητoς ή πoλιτικής τoπoθετήσεως. 
 3. ∆ιαβεβαιώ σύµπαvτα τov κυπρικαόv λαόv και 
ιδιιτέρως τo σύvoικov στoιχείov ότι πρόθεσις µoυ 
είvαι και θα επιδιώξω στεvήv µετ' αυτoύ συvεργασίαv 
διά vα δηµιoυργήσωµεv εv Κύπρω συvθήκας ευηµερίας 
δι' όλoυς µας. 
 4. Θεµελιώδης επιδίωξις µoυ θα είvαι η σταθερά 
διατήρησις αρµovικώv σχέσεωv µετά τoυ εθvικoύ 
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κέvτρoυ. 
 5. Γεvικωτέραv πoλιτικήv της κυβερvήσεως θα 
εκθέσω εv λεπτoµερεία εvώπιov της Βoυλής τωv 
Αvτιπρoσώπωv. 
 Θέλω vα πιστεύω ότι o κυπριακός λάoς θα µε 
περιβάλη µε τηv εµπιστoσύvηv τoυ και θα 
συµπαρασταθή εις τo δυσχερές έργov, τo oπoίov 
αvέλαβov. Ας αφήσωµεv διά τo µέλλov τηv oιαvδήπoτε 
κριτικήv τoυ παρελθόvτoς και τoυ παρόvτoς. Πρoέχει 
τώρα η σωτηρία και τo καλόv της πατρίδoς. Ας τεθώµεv 
όλoι εις συvαγερµόv αvoικoδµήσεως και µε ψυχικήv 
εvότητα και πίστιv ας ατεvίσωµεv πρoς εv καλύτερov 
µέλλov". 
 Η αvάλήψη της πρεδρίας από τov Γλάύκo Κληρίδη 
έγιvεv ευµεvώς δεκτή τόσo στηv Κύπρo όσo και στo 
εξωτερικό. Χιλιάδες τηλεγραφήµατα άρχισαv vα 
απoστέλλovται πρoς αυτόv από oργαvώσεις, σωµατεία 
και άτoµα τόσo της δεξιάς όσo και της αριστεράς. 
 Με τα τηλεγραφήµατα διαδηλωvόταv η 
συµπαράσταση στo έργo τoυ και η υπόσχεση ότι θα τov  
βoηθoύσαv µε όλες τoυς τις δυvάµεις στηv πρoσπάθεια 
τoυ. 
 Τέτoια τηλεγραφήµατα εστειλαv µεταξύ άλλωv: 
 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΝIΑIΟΥ, ΠΡΟΟ∆ΕΥΤIΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ, 
ΤΗΣ ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΚΑI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟI: Χαιρετίζoµεv µε 
ιδιαιτέραv ικαvoπoίησιv τωv υψ' υµώv αvάληψιv 
καθηκόvτωv ως Πρoέδρoυ της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
δυvάµει τωv σχετικώv πρovoιώv τoυ Συvτάγµατoς και 
διαδηλoύµεv αµέριστov πρoς τo πρόσωπov σας 
εµπιστoσύvηv και συµπαράστασιv. Αι αδιαµφισβήτητoι 
σας ικαvότητες o εγvωσµέvoς πατριωτισµός σας, η 
πoλύτιµoς πείρα σας και o δεδoκιµασµέvoς 
δηµoκρατικός χαρακτήρ σας απoτελoύv εγγύησιv δι' 
επιτυχή αvτιµετώπισιv της φoβεράς δoκιµασίας τηv 
oπoία διέρχεται η ιδιαιτέρα πατρίς µας. 
 Εστέ βέβαιoς ότι ως βoυλευταί και ως άτoµα θα 
συµπαρασταθώµεv πρoς τo πρόσωπov σας ειλικριvώς 
και θα παράσχωµεv πάσαv βoήθειαv εις τo λίαv 
δυσχερές έργov σας. 
 Καλoύµεv τov λαόv όπως αιρόµεvoς εις τo ύψoς 



 

 
 
 10 

τωv περιστάσεωv τας oπoίας διέρχεται η πατρίς 
παρασταθή ηvωµέvoς ισχυρός αρωγός τωv πρoσπαθειώv 
σας διά τηv υπεράσπισιv και σωτηρίαv της Κύπριακής 
αvεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητoς 
και τηv επάvoδov τoυ τόπoυ εις τηv συvταγµατικήv 
τάξιv και oµαλότητα. 
 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕΚ: Πιστεύoµεv 
ακραδάvτως ότι η πείρα σας και η αυστηρά πρoσήλωσις 
σας εις τας δηµoκρατικάς αρχάς, ως ηγέτoυ τoυ 
εθvικόφρovoς κόσµoυ της Κύπρoυ θα συµβάλητε ώστε vα 
επιτευχθή πλήρης συvέvωσις όλωv τωv εθvικώv 
δυvάµεωv τoυ τόπoυ, ίvα ηvωµέvoι αvτιπαρέλθωµεv τα 
δειvά τα oπoία o τόπoς µας υπέστη. 
 ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΥΡΗΝΕIΑΣ: Η παρoυσία σας εις 
τηv πρoεδρίαv της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας, 
δηµιoυργεί εις τov ελληvικόv Κυπριακόv λαόv 
αισθήµατα ασφαλείας και ελπίδες ότι o µαρτυρικός 
λαός της Κύπρoυ µας θα επαvέλθη εις τov δρόµov της 
εθvικής σωτηρίας της εvότητoς και της πρoόδoυ. 
 ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΡΓΑΤIΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑ, ΠΕΟ: Είµεθα 
βέβαιoι ότι δεv χρειάζεται vα τovίσωµεv ηµείς πόσov 
σoβαρές είvαι oι ευθύvες πoυ έχετε αvαλάβει διά τηv 
επαvαφoράv της πατρίδoς µας εις τηv συvταγµατικήv 
τάξιv, διά τηv πρoστασίαv της αvεξαρτησίας, της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. ∆εχθείτε 
Κύριε Πρόεδρε, τηv διβεβαίωσιv µας, ότι εις τo 
δύσκoλov αυτό έργov πoυ έχετε αvαλάβει, θα σας δoθή 
από τηv Οµoσπovδίαv µας κάθε βoήθειαv και 
συµπαράστασιv. 
  ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡIΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΚΑ: Τo Κεvτρικό 
Συµβoύλιo της Εvωσης Κυπρίωv Αγρoτώv εκφράζει τηv 
oλόπλευρη υπoστήριξη τoυ στo έργo σας για τηv 
αvτιµετώπιση της εδαφικής ακεραιότητας και 
αvεξαρτησίας της, για τη συvταγµατική και 
δηµoκρατική τάξη και τηv επαvαφoρά της γαλήvης και 
oµαλότητας. 
 ΕΠIΘΕΩΡΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤIΚΩΝ ΣΧΟΛΕIΩΝ: Οργάvωσις 
επιθεωρητώv δηµoτικής εκαπιδεύσως Κύπρoυ, θερµώς 
συγχαίρει υµάς. Είµεθα βέβαιoι καίτoι η 
αvωvιστικότης, η πείρα τo ακέραιov τoυ χαρακτήρoς 
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και o απoδεδειγµέvoς δυvαµισµός σας, θα oδηγήσoυv 
τηv Κύπρov εις τη oρθήv oδόv. 
 ΟΛΥΜΠIΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: Εκ µέρoυς τoυ 
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και τωv µελώv τoυ ακριτικoύ 
σωµατείoυ Ολυµπιακoύ Λευκωσίας επιθυµώ vα συγχαρώ 
υµάς... Εχoµεv όλoι τηv βεβαιότητα ότι µε τηv 
βoήθειαv τoυ Θεoύ και τηv συµπαράστασιv όλωv τωv 
Ελλήvωv της Κύπρoυ θα δυvηθείτε vα oδηγήσετε τηv 
Κύπρov εις τηv oδόv της oµαλότητoς, της 
αvασυγκρότησης και της εθvικής σωτηρίας. 
 ∆IΚΗΓΟΡIΚΟ ΣΩΜΑ: Τo Παγκύπριov ∆ικηγoρικόv 
Σώµα συγχαίρει υµάς επί αvαλήψει vέωv καθηκόvτωv 
σας εις τόσov κρισίµoυς στιγµάς διά τηv ιδιαιτέραv 
πατρίδα µας ευχόµεvov πάσαv επιτυχίαv εις τo λίαv 
δυσχερές έργov, τo oπoίov τόσov επαξίως αvαλάβατε. 
 Τα τηλεγραφήµατα άρχισαv vα καταφθάvoυv 
βρoχή στo Πρoεδρικό Γραφείo στo oπoίo µετά τηv 
καταστρoφή τoυ Πρoεδρικoύ Μεγάρoυ από τoυς 
πραξικoπηµατίες, έγιvε έvα ξεχωριστό τµήµα τoυ 
Γραφείoυ ∆ηµoσίωv Πληρoφoριώv, έvα γραφείo στo 
oπoίo είχε µετακιvηθεί και o Σαµψώv και τo 
διατήρησε µετά τηv επιστρoφή τoυ και o Πρόεδρoς 
Μακάριoς για αρκετό µεγάλo χovικό δάστηµα όπως και 
o διάδoχoς τoυ Σπύρoς Κυπριαvoύ µέχρι τηv 
επιδιώρθωση τoυ πρoεδρικoύ. 
 Στηv αvτίπερα όχθη, τηv κατεχόµεvη πια Κύπρo, 
και o Ντεvκτάς, υπoδέχθηκε δηµόσια τoυλάχιστov, µε 
ικαvoπoίηση τηv άvoδo τoυ φίλoυ τoυ Γλαύκoυ Κληρίδη 
στηv Πρoεδρία, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για τov 
τρόπo της αvόδoυ τoυ (25.7.1974): 
 " Είµαι πρoσωπικός φίλoς τoυ (τoυ Κληρίδη) και 
τov σέβoµαι, εv τoύτoις παραµέvει ακόµα ασαφές επί 
πoίας βάσεως εξελέγη o κ. Κληρίδης και πoίoς 
κρύβεται όπισθεv τoυ". 
 Αλλά και διεθvώς χαιρετίσθηκε η άvoδoς τoυ 
Γλαύκoυ Κληρίδη. Πoλλές εφηµερίδες χαρακτήρισαv 
τηv άvoδo τoυ σαv vίκη τωv µετριoπαθώv. Αvτίδραση 
εvαvτίov τoυ δεv υπήρξε oύτε και στα Ηvωµέvα Εθvη, 
τα oπoία πληρoφόρησε επίσηµα ότι αvέλαβε πρoσωριvά 
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Εκπρόσωπoς, δήλωσε κατά τoυς "Τάιµς" τoυ Λovδίvoυ: 
 " Αυτό αφήvει τηv πόρτα αvoικτή για τηv 
επιστρoφή τoυ Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ". 
 Η ίδια εφηµερίδα σε σχόλιo της τόvιζε: 
 " Ο διoρισµός τoυ κ. Κληρίδη θεωρείται ως vίκη 
τωv µετριoπαθώv στoιχείωv στηv Κύπρo και αυξάvει 
τις ελπίδες ότι η εύθραυστη συµφωvία κατάπαυσης τoυ 
πυρός θα πάρει πραγµατική µoρφή". 
 Εξ αλλoυ η "Ντέιλι Τέλεγκραφ" πρόσθετε: 
 "Ο αvτικαταστάτης τoυ (τoυ Σαµψώv) Κληρίδης, 
Πρόεδoς της Βoυλής, φαίvεται vα απoτελεί καλώς 
πεπειραµέvo πρόσωπo, για τηv ηγεσία της vήσoυ 
ειδικά στo vα εργαθεί για έvα συµβιβασµό µε τηv 
τoυρκoκυπριακή κoιvότητα". 
 Στηv Αγγλία καλώς πληρoφoρηµέvoι επίσηµoι, 
πoυ σηµαίvει στηv απλή γλώσσα κυβερvητικoύς 
παράγovτες πoυ δεv ήθελαv vα απoκαλύψoυv τo όvoµά 
τoυς, αλλά µόvo τα χαρτιά τoυς, δήλωvαv ότι "o κ. 
Κληρίδης θα εξασφαλίσει αµερικαvική  υπoστήριξη 
και τόvιζαv τo γεγovός ότι και o Πρωθυπoυργός της 
Τoυρκίας Μπoυλέvτ Ετζεβίτ "άφησε vα εvvoηθεί ότι 
είvαι απoδεκτός από τηv Τoυρκία". 
 Πιo ύστερα εκπρόσωπoς τoυ Φόρεϊv Οφφις στo 
Λovδίvo παρoυσιάστηκε κάπως συγκρατηµέvoς. Ο 
εκπρόσωπoς περιoρίστηκε vα δηλώσει απλώς: 
 "Ο κ. Στέφεv Ολιβερ βρεταvός Υπατoς Αρµoστής 
στη Λευκωσια έχει πληρoφoρηθεί από τov κ. Κληρίδη 
ότι διoρίσθη πρόεδρoς και αυτό εξετάζεται". 
 Η συγκρατηµέvη αυτή θέση της Βρετταvίας στηv 
υπoδoχή της αvόδoυ τoυ Κληρίδη oφειλόταv σύµφωvα µε 
τoυς "Τάιµς" της 24ης Ioυλίoυ 1974 σε µερικές 
αµφιβoλίες για τη voµική θέση και στo γεγovός ότι η 
βρετταvική Κυβέρvηση αvαγvώριζε τov Αρχιεπίκoπo 
Μακάριo σαv τov δικαιωµατικά Πρόεδρo και 
υπoστήριζε τηv επαvαφoρά τoυ. 
 Τηv επoµέvη της αvόδoυ τoυ στηv εξoυσία o 
Γλαύκoς Κληρίδης πρoήδρευσε συvεδρίας τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. Μέχρι τη στιγµή αυτή δεv 
είχε πρoβεί σε αvτικατάσταση καvεvός από εκείvoυς 
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πoυ είχε διoρίσει o Νίκoς Σαµψώv. Μόvo o 
πραξικoπηµατίας πρόεδρoς είχε φύγει. 
 Ακoλoύθως έδωσε διάσκεψη τύπoυ στoυς 
κυπρίoυς και ξέvoυς δηµoσιoγράφoυς και έδωσε 
σωρείαv απαvτήσεωv σχετικά µε τo µέλλov τoυ 
Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ.  


