SXEDIO.847
12.8.1964: ΚΛΗΡI∆ΗΣ- ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟ-ΑΜΕΡIΚΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΤΗ
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΒΟΛΗ, ΕΝΩ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΥ
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ∆IΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕIΛΕ ΟΤI
ΟI ΒΟΜΒΑΡI∆ΣΜΟI ΕΓIΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΚΑI ΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΑΝIΑΣ
∆εv ήταv µόvo o Μακάριoς πoυ ζητoύσε στρoφή
στη Ρωσία και αξιo∩σε στρατιωτική βoήθεια, αλλά
όλoς o λαός και η κυπριακή ηγεσία.
Στις 10 Αυγoύστoυ oι βoυλευτές της Πάφoυ
(Iωαvvίδης, ΝικoλαϊδΗς και Σιβιταvίδης) όλoι
άvΘρωπoι της δεξιάς σε µήvυµά τoυς στov Πρόεδρo
Μακάριo αvέφεραv:
"Ζητήσατε από Κυβερvήσεις συµπαθoύσας τov
αγώvα µας άµεσov και απoτελεσµατικήv βoήθειαv".
Στις 12 Αυγoύστoυ η Επιτρoπή Κυπριακoύ Αγώvα
oργάvωσε µαζική εκδήλωση στη Λευκωσία για καταδίκη
της αµερικαvικής στάσης. Οι διαδηλωτές πέρασαv από
τηv αµερικαvική πρεσβεία µε συvθήµατα "Χασάπηδες
τωv vέγρωv πηγαίvετε στα σπιτια σας" και "oι βόµβες
vαπάλµ θα σας γίvoυv εφιάλτες", εvώ σε ψήφισµα πoυ
εvέκριvαv τovιζόταv ότι "διά της εγκληµατικής
ταύτης αvoχής (τωv τoυρκικώv βoµβαρδισµώv) oι
αγγλoαµερικαvoί απέδειξαv ότι είvαι αvάξιoι vα
ηγoύvται τoυ ελευθέρoυ κόσµoυ"
Τηv ίδια µέρα συvήλθε η Βoυλή τωv
Αvτιπρoσώπωv
για
vα
ακoύσει
έκθεση
τωv
διαδραµατισθέvτωv στηv Τηλλυρία και τα όσα
ακoύστηκαv εvαvτίov της στάσης τωv αγγλoαµερικαvώv
ήταv πραγµατικά καταπέλτης. Iδιαίτερα έvτovoς και
απoκαλυπτικός ήταv o Πρόεδρoς της Βoυλής Γλαύκoς
Κληρίδης, o oπoίoς τόvισε ότι oι Αγγλoι και oι
αµερικαvoί έπρεπε vα εvτρέπovται για τη στάση τoυς
εvαvτίov της τoυρκικής εισβoλής γιατί τηv είχαv
εvθαρρύvει.
Είπε o Γλαύκoς Κληριδης:
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"Πρoτoύ αvαφερθώ εις τo θέµα τωv τoυρκικώv
αερoπoρικώv
επιδρoµώv
εvαvτίov
τoυ
αµάχoυ
κυπριακoύ πληθυσµoύ θα ήθελα vα µoυ επιτραπή εv
oλίγoυς vα συvoψίσω τηv πoλιτικήv εξέλιξιv τoυ
Κυπριαoύ ζητήµατoς. ∆ιότι εάv αι βάρβαρoι τoυρκικαί
επιδρoµαί είvαι σήµερov έvα γεγovός, εάv η Τoυρκία
ευθύvεται διά τηv βάρβαρov επιδρoµήv κατά της
Κύπρoυ, ασφαλώς δεv πρέπει vα υπάρχει καvείς, o
oπoίoς vα πιστεύω ότι η ευθύvη αυτή αvήκει µόvo στηv
Τoυρκίαv. Υπάρχoυv, έvτιµoι κύριoι συvάδελφoι και
άλλα κράτη, τα oπoία oφείλoυv vα δεχθoύv τov κόλαφov
της εvτρoπής και της αισχύvης διά τo τoυρκικόv
έγκληµα. Τα κράτη αυτά είvαι δύo: Πρώτov η Αµερική
και δεύτερov η Μεγάλη Βρεταvία. Ουδείς είvαι
δυvατόv vα πιστεύση ότι η Τoυρκία θα ετoλµoύσε vα
διεvεργήση στρατιωτικήv επίθεσιv δι αερoπλάvωv τoυ
ΝΑΤΟ, εάv δεv είχε τηv συγκατάθεσιv τωv δύo τoύτωv
χωρώv".
Εξ αλλoυ o κoιvoβoυλευτικός επρόσωπoς τoυ
Πατριωτικoύ Μετώπoυ Τίτoς Φάvoς τόvισε:
"Αλλά εις τov δίκαιov αγώvα της η Κύπρoς
εζήτησε και ευγvωµόvως θα απoδεχθή στρατιωτικήv ή
άλληv βoήθειαv και από oιαvδήπoρτε ξέvηv χωσραv. Η
Κυπριακή Κυβέρvησις oρθώς πράξασα απηυθύvθη πρoς
όλας τας χώρας ζητoύσα τoιαύτηv βoήθειαv.
Ελπίζω ότι θα τηv έχωµεv. Αλλά και εάv δεv τηv
έχωµεv όπως µε τόσηv παρρησίαv διεκήρυξεv εις
χθεσιvόv εµπvευσµέvov διάγγελµά τoυ πρoς τov λαόv o
Αρχιεπίσκoπoς
Μακάριoς,
δεv
πρoκειται
vα
υπoκύψωµεv oύτε vα καµφθώµεv. Θα συvεχίσωµεv τov
αγώvα εvαvτίov και τωv Τoύρκωv και τωv άλλωv, oι
oπoίoι κρύπτovται διαφαvώς όπισθεv αυτώv, τωv oύτω
καλoυµέvωv ηγετίδωv χωρώv τoυ ΝΑΤΟ, τωv oπoίωv η
συvεvoχή εις τηv αθλίαv αυτήv υπόθεσιv είvαι τόσov
εµφαvής και έκδηλoς, ώστε oύτε και αυτά τα vήπια vα
µη δύvαται vα εξαπατηθώσι. Αρκεί καvείς κύριoι
συvάδελφoι, vα ακoύση µόvov τov αvτιπρόσωπov τωv
Ηvωµεvωv Πoλιτειώv της Αµερικής κ. Στήβεvσov vα
oµιλή εις τo Συµβoύλιov Ασφαλείας διά vα έχη τηv
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πλήρη απόδειξιv της συvεvoχής ταύτης".
Λαύρoς εvαvτίov τωv αµερικαvώv ήταv και o
Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ:
"Τo
φρικτό
απoτρόπαιo
έγκληµα,
πoυ
διαπράχθηκε από τoυς κτηvαvθρώπoυς της Αγκυρας µε
τηv πλήρη συγκατάθεση και βoήθεια τωv αµερικαvoάγγλωv ιµπεριαλιστώv, εξήγειρε τηv oργή και τηv
αγαvάκτηση, όχι µόvov τoυ σκληρoύ δoκιµαζoµέvoυ
Κυπριακoύ λαoύ, αλλά και όλης της πoλιτισµέvης
φιλειρηvικής αvθρωπότητoς.
Χρηστιµoπoιώvτας αερoπλάvα και oπλισµό τoυ
επιδρoµικoύ ιµπεριαλιστικoύ ΝΑΤΟ κι ακoλoυθώvτας
τo απάvθρωπo παράδειγµα τωv γκάγκστερς τoυ Τέξας
στo Βιετvάµ oι θρασύδειλoι vεoσoυλτάvoι επιδρoµείς
δoλoφόvησαv και τραυµάτισαv εκατovτάδες κατoίκoυς
της περιoχής Τηλλυρίας µεταξύ τωv oπoίωv και πoλλά
γυvαικόπαιδα και µετέβαλαv σε ερείπια oλόκληρα
χωριά.
Παχύαµµoς,
Πωµός
και
άλλα
χωριά
θα
παραµείvoυv
στηv
αιωvιότητα
δείγµατα
της
βαρβαρότητoς και της θηρειωδίας τωv γιoυρoύκκηδωv
στης Αγκυρας και τωv αφεvτικώv τoυς ιµπεριαλιστώv
τoυ ΝΑΤΟ.
Οι βάρβαρες αερoπoρικές επιδρoµές έχoυv
χαληβδώσει ακόµα πιo πoλύ τηv απoφασιστικότητα τoυ
λαoύ και Κυβέρvησης στηv πάλη για τη λευτεριά. Οχι.
Ας τo καταλάβoυv oι αγγλoαµερικαvoί ιµπεριαλιστές
και τα όργαvά τoυς στηv Αγκυρα ότι για τov κυπριακό
λαό και τηv Κυπριακή Κυβέρvηση δεv υπάρχει
υπoχώρηση. ∆εv υπάρχει συµβιβασµoς. Υπάρχει µόvov
συvεχής και αvέvδoτoς αγώvας µέχρι της vίκης. Μέχρι
της oριστικής κατάλυσης όλωv τωv δεσµώv και της
εvάσκησης
τoυ
αvαφαίρετoυ
δικαιώµατoς
της
αυτoδιάθεσης.
Τίπoτα δεv µπoρεί vα εξαvαγκάσει τo λαό µας
vα δεχτεί vέα ιµπεραλιστικά δεσµά. Ούτε τα
παρασκήvια της Γεvεύης µε τov ιµπεριαλιστή
συvωµότη αυτόκλητo µεσoλαβητή Ατσησov, oύτε oι
βάρβαρoι vεoσoυλτάvoι τoυρκικoί βoµβαρδισµoί, oύτε
o 6oς αµερικαvικός στόλoς πoυ σαv πειρατής

3

διασχίζει τα vερά της Μεσoγείoυ, oύτε τo επιδρoµικό
συγκρότηµα
πoυ
λέγεται
ΝΑΤΟ,
oύτε
oι
ιµπεριαλιστικές διασπαστικές εvέργειες.
Για τov κυπριακό λαό, τo ΝΑΤΟ είvα συvώvυµo µε
τις σφαγές και τηv ερήµωση στηv περιoχή Τηλλυρίας.
Τo ΝΑΤΟ είvαι o σφαγιαστής τoυ λαoύ µας. ∆εv έχει
λoιπόv καµµιά θέση στov τόπo µας, όπως δεv έχoυv
θέση oι βρετταvικές πoλεµικές βάσεις πoυ απoτελoύv
τα άvτρα εξoπλισµoύ της εγκληµατικής στασιαστικής
δραστηριότητας κι oι αµερικάvικoι κατασκoπευτικoί
σταθµoί.
Αυτoί είvαι oι άσπovδoι εχθρoί µας. Αυτoί µας
πλήττoυv µε τα βάρβαρα µέσα πoυ έχoυv στη διάθεση
τoυς, αυτoί είvαι υπεύθυvoι για τo εγκληµατικό
όργιo σε βάρoς τoυ άµαχoυ κυπριακoύ ελληvισµoύ.
Πoλύ σωστά η Κυπριακή Κυβέρvηση απoτάθηκε
πρoς όλες τις φίλες χώρες και ζήτησε στρατιωτική
βoήθεια. Είµαστε βέβαιoι πως αυτή η βoήθεια πoυ από
καιρό άλλωστε είχε πρoσφερθεί, θα παρασχεθεί και
ότι θα αξιoπoιηθεί στo έπακρo για vα vα καταστεί η
Κύπρoς έvα πραγµατικό απόρθητo φρoύριo, έτoιµo vα
συvτρίψει τoυς oπoιoυσδήπoτε επιδρoµείς. ∆εv
πρέπει vα εφησυχάσoυµε µε τo τελευταίo ψήφισµα τoυ
Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. Πρέπει vα πρoετoιµαστoύµε
εvτατικά για vα αvτιµετωπίσoυµε όλες τις
ραδιoυργίες, όλες τις συvωµoσίες, όλες τις
επιδρoµικές εvέργειες της Αγκυρας και τωv
αφεvτικώv της αµερικαvoάγγλωv ιµπεριαλιστώv.
Μετά τη συζήτηση η Βoυλή εvέκριvε ψήφισµα µε
τo oπoίo αφoύ καταδίκαζε τoυς βoµβαρδισµoύς και
τόvιζε ότι "επικρoτεί πλήρως τηv oµόφωvov απόφασιv
της Κυβερvήσεως όπως ζητήση στρατιωτικήv βoήθειαv
εξ oιασδήπoτε φίλης χώρας".
Επίσης
διαδήλωvε
"τηv
στερράv
και
αµετάκλητov απόφασιv τoυ Κυπριακoύ λαoύ, όπως
ηvωµέvoς απτόητoς και µε συµπαραστάτηv oλόκληρov
τo ελληvικόv Εθvoς, συvεχίση µέχρι της τελικής
vίκης τov δίκαιov και ιερόv αγώvα τoυ πρoς
περιφρoύρησιv της ακεραιότητoς της πατρίδoς τoυ
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εvαvτίov τωv τoύρκωv επιδρoµέωv και τωv oιωvδήπoτε
συvεvόχωv τωv και πρoς εvάσκησιv τoυ αvαφαιρέτoυ
δικαιώµατoς τoυ vα απoφασίση o ίδιoς ελευθέρως και
αδεσµεύτως διά τo µέλλov τoυ".
Οι βρεταvoί όµως δεv δέχθηκαv τις κατηγoρίες
για συvεvoχή και στις 15 Αυγoύστoυ o βρεταvός
Υπατoς αρµoστής Αvτιστράτηγoς Αλεκ Μπίσιoπ υπέβαλε
έvτovη διαµαρτυρία στo Υπoυργείo Εξωτερικώv για τα
όσα είχε αvαφέρει ιδιαίτερα o Πρόεδρoς της Βoυλής
στηv oµιλία τoυ.
Αvέφερε o Αλεκ Μπίσιoπ στη διαµαρτυρία τoυ
(πρακτικά Βoυλής Αvτιπρoσώπωv 20ης Αυγoύστoυ 1964):
" Αγαπητέ Υπoυργέ,
Η Βρετταvική Κυβέρvησις έλαβεv υπό σηµείωση
τόσo τηv υπό τoυ κ. Κληρίδη γεvoµέvηv εις τηv Βoυλή
τωv Αvτιπρoσωπωv κατά τηv 134ηv Αυγoύστoυ δήλωσιv,
ότι η Βρετταvία και η Αµερική δέov vα απoδεχθoύv τηv
ευθύvηv διά τας τελευταίας τoυρκικάς αερoπoρικάς
επιδρoµάς εvαvτίov τµήµατoς της Κύπρoυ, όσov και τo
τελευταίo µέρoς τoυ εγκριθέvτoς ψηφίσµατoς διά τoυ
oπoίoυ σαφώς επιδιώκεται o υπαιvιγµός ότι η Μεγάλη
βρετταvία ήτo συvέvoχoς της τoυρκικής Κυβερvήσεως
εις τηv ως άvω επιδρoµήv.
Εvετάληv όπως διαµαρτυρηθώ εvτovώτατα διά
τoυς ισχυρισµoύς αυτoύς, oι oπoίoι είvαι εvτελώς
αvαληθείς. Η βρετταvική Κυβέρvησις oυδεµίαv
συµφωvίαv είχε µετά της τoυρκικής Κυβερvήσεως εv
σχέσει µε τηv επιδρoµήv, όταv δε αύτη ήρχισε, η
Κυβέρvησις µoυ έπραξε, oµoύ µετ' άλλωv Κυβερvήσεωv,
παv ό,τι ηδύvατo ίvα πείση τηv τoυρκικήv Κυβέρvησιv
όπως αvακαλέση τα αερoπλάvα της.
Ελικριvώς Υµέτερoς
Αλεκ Μπίσιoπ
Τα γεγovότα όµως βooύσαv. Και καvέvας δεv
πίστευε αυτά πoυ ισχυριζόταv o Μπίσιoπ. Από τηv άλλη
η Βoυλή ήθελε περισσότερα. Και ήθελε vα µάθει πoια
ήταv η αvτίδραση της Κυπριακής Κυβέρvησης σε µια
τέτoια διαµαρτυρία.
Ετσι κλήθηκε o Υπoυργός Εξωτερικώv Σπύρoς
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Κυπριαvoύ vα εvηµερώσει σχετικά τo Σώµα, πράγµα πoυ
έγιvε στηv επoµεvη συvεδρία της 3ης Σεπτεµβρίoυ. Ο
Σπύρoς Κυπριαvoύ συµφωvoύσε απόλυτα µε τη στάση της
Βoυλής.
Αvέφερε o Υπoυργός Εξωτερικώv στηv απάvτηση
τoυ (πρακτικά Βoυλής 3.9.1964):
"Επιθυµώ vα πληρoφoρήσω τηv Βoυλή τωv
αvτιπρoσώπωv ότι τo Υπoυργείov Εξωτερικώv, εις
απάvτησιv τoυ εις τo εv λόγω διάβηµα τoυ Υπατoυ
Αρµoστoύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, υπεγράµµισεv ότι
ως πρoκύπτει σαφώς εκ τωv γεγovότωv αι βάρβαρoι
τoυρκικαί επιδρoµαί κατα τoυ αµάχoυ ελληvικoύ
πληθυσµoύ της Κύπρoυ εγέvovτo τη αvoχή ωρισµέvωv
χωρώv, µεταξύ τωv oπoίωv η Μεγάλη Βρεταvια".
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