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4.6.1964: I∆ΡΥΕΤΑI Η ΕΘΝIΚΗ ΦΡΟΥΡΑ, ΕΝΩ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΛΕI ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1943, 1944 ΚΑI 1945
Εvώ στηv Αθήvα η ελληvική Κυβέρvηση τoυ
Γεώργιoυ Παπαvδρέoυ, κατέληξε στηv απόφαση για vα
απoσταλεί "µυστικά" στηv Κύπρo o Στρατηγός Γεώργιoς
Γρίβας- ∆ιγεvής o oπoίoς ηγείτo ήδη τoυ ΕΜΕΚ στo
ΓΕΕΘΑ, η Κυπριακή Κυβέρvηση πρoχώρησε στις
απoφάσεις της για oργάvωση πάvω σε σωστή
στρατιωτική βάση τωv κυπρίωv και στις 27 Μαϊoυ
έδωσε στη δηµoσιότητα Νoµoσχέδιo, πoυ πρoέβλεπε τη
σύσαση Εθvικής Φρoυράς και τη στρατoλόγηση τoυς.
Ο Γεvικός Εισαγγελέας Κρίτωv Τoρvαρίτης σε
αιτιoλoγική έκθεση τoυ πoυ συvόδευε τo Νoµoσχέδιo
τόvιζε:
"Πρόσφατα γεγovότα απέδειξαv ότι αι τακτικαί
έvoπλoι δυvάµεις της ∆ηµoκρατίας, ήτoι o Στρατός
και αι δυvάµεις ασφαλείας δεv ήσαv αρκετά όπως
αvταπoκριθoύv πρoς τηv έκτακτov κατάστασιv.
Κατέστη συvεπώς αvαγαίov όπως γίvη πρόβλεψις περί
της ιδρύσεως και oργαvώσεως δυvάµεως ίvα βoηθήση
τας τακτικάς δυvάµεις πρoς απόκρoυσιv εισβoλής ή
καταστoλήv εσωτερικώv αvατρεπτικώv εvεργειώv,
απειλoυσώv
τηv
εσωτερικήv
ασφάλειαv
της
∆ηµoκρατίας.
Και
τoύτo
απoτελεί
τov
σκoπόv
τoυ
πρoτειvoµέvoυ Νόµoυ. Η πρoτειvoµέvη δύvαµις, ήτις
θα ovoµάζεται η Εθvική Φρoυρά θα ιδρυθή και θα
λειτoυργήση επί τωv αυτώv γραµµώv ως Εθvικαί
Φρoυραί αλλαχoύ".
Ο καλoύµεvoι για κατάταξη στηv Εθvική Φρoυρά
θα έδιvαv τov πιo κάτω όρκo:
"Ορκίζoµαι/ επισήµως διαβεβαιώ, πίστιv εις τηv
πατρίδαv και σεβασµόv πρoς όλoυς τoυς vόµoυς αυτής
και ότι πιστώς θα υπηρετήσω ταύτηv υπό τηv ιδιότητα
µoυ ως oπλίτoυ (διoικητoύ, ή αξιωµατικoύ) και ότι θα
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υπόκειµαι εις oιoυσδήπoτε καvovισµoύς εv σχέσει
πρoς τηv διoίκησιv, oργαvισµόv και πειθαρχίαv της
Εθvικής Φρoυράς".
Τα βασικά άρθρα τoυ σχετικoύ Νoµoσχεδίoυ πoυ
έγιvε vόµoς αργότερα, πρόβλεπαv:
ΑΡΘΡΟΝ 3 (1): Τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov δύvαται
όταv θεωρήση τoύτo σκόπιµov, λόγω απειλoυµέvης
εισβoλής ή oιασδήπoτε εvεργείας κατευθυvoµέvης
κατά της αvεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητoς
της ∆ηµoκρατίας ή απειλoύσης τηv ασφάλειαv ζωής ή
περιoυσίας vα πρoβή εις τov σχηµατισµόv δυvάµεως,
ήτις θα καλήται Εθvική Φρoυρά επί σκoπώ βoηθείας
τoυ στρατoύ της ∆ηµoκρατίας ή τωv δυvάµεωv
ασφαλείας ταύτης ή και αµφoτέρωv εις όλα τα µέτρα τα
απαιτoύµεvα διά τηv άµυvαv αυτής.
(2). Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 10 η
∆ύvαµις συvίσταται εκ στρατευσίµωv πoλιτώv της
∆ηµoκρατίας oίτιvες ήθελov κληθή δι' υπηρεσίαv
δυvάµει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόµoυ και
συγκρoτείται εξ αξιωµατικώv και αvθυπασπιστώv
µovίµωv δoκίµωv και επικoύρωv και εξ oπλιτώv,
απoτελoυµέvωv εκ στρατευσίµωv και στρατευσίµωv
εθελovτικώς.
(3). Τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov κέκτηται
εξoυσίαv από καιρoύ εις καιρόv όπως καθoρίζη τov
αριθµόv της ∆υvάµεως εις αξιωµατικoύς και oπλίτας.
ΑΡΘΡΟΝ 4 (1):.4: Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ
εδαφίoυ 3 άπαvτες oι πoλίται της ∆ηµoκρατίας από
της 1ης Iαvoυαρίoυ τoυ έτoυς καθ' o συvεπλήρωσαv τo
πεvτηκoστόv έτoς της ηλικίας τωv υπόκειvται εις τας
διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόµoυ και υπέχoυv
υπoχρέωσιv υπηρεσίας εv τη ∆υvάµει.
(2). Η υπoχρέωσης υπηρεσίας εv τη ∆υvάµει
διακρίvεται εις υπoχρέωσιv θητείας και υπoχρέωσιv
εφέδρoυ.
(3). Εξαιρoύvται της υπό τoυ εδαφίoυ (1)
υπoχρεώσεως:
α). Τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς
vόµoυ oι υπηρετoύvτες εις τov στρατόv ή τας
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δυvάµεις ασφαλείας της ∆ηµoκρατίας (β) oι κληρικoί,
(γ) oι µovίµως εκτός Κύπρoυ διαµέvovτες πoλίται της
∆ηµoκρατίας) (δ) oι κατόπιv ιατρικής εξετάσως επί τη
βάσει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόµoυ κριθέvτες ως
ακατάλληλoι.
ΑΡΘΡΟΝ 5: Πας στρατεύσιµoς υπόκειται εις
υπoχρέωσιv θητείας η διάρκεια της oπoίας είvαι
εξάµηvoς (2). Η πρoς θητείαv υπoχρέωσις άρχεται από
της ηµερoµηvίας της κατατάξεως τoυ στρατευσίµoυ
συµφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόµoυ.
ΑΡΘΡΟΝ 13: Ο ∆ιoικητής και oι αξιωµατικoί της
∆υvάµεως διoρίζovται υπό τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ
υπό τoιoύτoυς όρoυς ως τoύτo ήθελε καθoρίσει.
Νooυµέvoυ ότι εις ειδικάς περιπτώσεις τo
υπoυργικόv Συµβoύλιov δύvαται vα πρoσλάβη και επί
συµβoλαίω πρόσωπov µη πoλίτηv της ∆ηµoκρατίας ως
διoικητήv της δυvάµεως ή αξιωµατικόv ταύτης.
Ο ∆ιoικητής τηρoυµέvωv τωv διατάξεωv τoυ
παρόvτoς vόµoυ και τωv επί τη βάσει τoύτωv
γεvoµέvωv καvovισµώv, κέκτηται τηv γεvικήv
διoίκησιv και επίβλεψιv της δυvάµεως ως υπεύθυvoς
έvαvτι τoυ Υπoυργoύ διά τηv oργάvωσιv, εκπαίδευσιv,
ετoιµότητα, πειθαρχίαv και τάξιv εv τη δυvάµει και
άvευ επηρεασµoύ της γεvικότητoς της διατάξεως
ταύτης, είvαι υπεύθυvoς έvαvτι τoυ Υπoυργoύ διά
πάvτα oπλισµόv, υλικόv και εφόδια αίτιvα ήθελov
τεθή διά τηv ∆ύvαµιv και γεvικώς διά τηv εκτέλεσιv
oιωvδήπoτε voµίµωv διαταγώv, αίτιvες ήθελov τεθή
υπό τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ ή τoυ Υπoυργoύ.
ΑΡΘΡΟΝ 24 (1): Οσάκις πρόσωπov κληθέv δι'
υπηρεσίαv εv εvεργώ υπηρεσία της ∆υvάµεως δυvάµει
τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόµoυ, εργάζεται εις
τακτικήv απασχόλησιv παρά τιvι εργoδότη, η
απασχόλησις αυτoύ oυδόλως διακόπτεται αλλ' απλώς
αvαστέλλεται διαρκoύσης της περιόδoυ καθ' ηv τo
πρόσωπov τoύτo τελεί εv τη υπηρεσία της δυvάµεως.
(2). Ο εργoδότης παvτός τoιoύτoυ πρoσώπoυ
υπέχει υπoχρέωσιv όπως άµα τη απoλύσει ή
απoστρατεύσει αυτoύ πρoσλάβη τo πρόσωπov τoύτo εις

3

τηv απασχόλησιv εις ηv ησχoλείτo παρά τω εργoδότη
πρo της στρατεύσεως αυτoύ, και υπό όρoυς oυχί
oλιγώτερov ευoϊκoυς τωv όρωv υφ' oυς εάv ειργάζετo
εάv δεv εκαλείτo vα υπηρετίση.
(3). ∆ιά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς vόµoυ
τακτική απασχόλησις σηµαίvει εργoδότσιv εις
µόvιµov θέσιv ή εργoδότησιv εις πρoσωριvήv θέσιv
διαρκέσασαv πέραv τωv εξ µηvώv.
ΑΡΘΡΟΝ 28: Εκαστoς στρατεύσιµoς επί τη κλήσει
αυτoύ και κατά τηv διάρκειαv της θητείας τoυ
λαµβάvη τας κάτωι απoλαβάς:
(α). Οι κατά τηv κλήσιv αυτώv εργoδoτoύµεvoι
εις τακτικήv απσχόλησιv λαµβάvoυv παρά τoυ
εργoδότoυ (περιλαµβαvoµέvης και της κυβερvήσεως
της ∆ηµoκρατίας) τo εv δεύτερov τωv oλικώv αυτώv
απoλαβώv.
(β). Αι κατά τηv κλήσιv αυτώv εργoδoτoύµεvoι
εις
µη
κακτικήv
απσχόλησιv
και
o
αυτoεργoδoτoύµεvoι, άπoρoι, πρoστάται oικoγεvειώv,
λαµβάvoυv εκ συσταθησoµέvoυ ταµείoυ τoιoύτov
βoήθηµα oίov ήθελε καθoρίσει συσταθησoµέvη πρoς
τoύτo Επιτρoπή.
Οταv τηv 1η Ioυvίoυ συvήλθε η Βoυλή τωv
Αvτιπρoσώπωv, µε συµµετoχή µόvo τωv Ελλήvωv µελώv
της δεδoµέvης της απoχώρησης τωv Τoύρκωv βoυλευτώv,
η απόφαση για έγκριση τoυ Νόµoυ ήταv oµόφωvη.
Στηv απόφαση τωv βoυλευτώv βάρυvαv δυo
πράγµατα:
ΠΡΩΤΟΝ: Οι επαvειληµµέvες πρoειδoπoιήσεις
της Τoυρκίας για εισβoλή στηv Κύπρo.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Η εκραγείσαι και συvεχιζόµεvη
τoυρκική αvταρσία.
Και τα δυo γεγovότα απαιτoύσαv τηv εvίσχυση
τωv εvόπλωv δυvάµεωv της Κύπρoυ.
Η πρoτειvoµέvη vέα ∆ύvαµη, αvαφερόταv σε
έκθεση
τωv
Επιτρoπώv
Αµυvας,
Νoµικώv
και
Οικovoµικώv της Βoυλής πoυ διαβάστηκε στηv
Ολoµέλεια τoυ Σώµατoς "θα συγκρoτηθή και θα
λειτoυργήση επί τη βάσει υπoχρεωτικής στρατιωτικής
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θητείας, εις τηv oπoίαv υπόκειvται πάvτες oι
πoλίται της Κύπρoυ από της ηλικίας τωv 18 µέχρι 50
ετώv, ως ήθελov από καιρoύ εις καιρόv κληθή κατά
κλάσεις.
Τo όλov Νoµoσχέδιov βασίζεται επί διεθvώς
αvεγvωρισµέvωv αρχώv, πρoσαρµoζoµέvωv εις τας
ειδικάς εv Κύπρω επικρατoύσας συvθήκας, και υπό τo
πρίσµα της ελλείψεως oιασδήπoτε voµoθεσίας
παρoµoίας φύσεως εις τηv Κυπριακήv Νoµoθεσίαv.
Αι
επιτρoπαί
επήvεγκov
ωρισµέvας
τρoπoπoιήσεις
αίτιvες
εµφαίvovται
εις
τo
αvαθεωρηµέvov κείµεvov τoυ Νoµoσχεδιoυ και αι
oπoίαι αφoρoύv κυρίως εις τηv καλυτέραv και
σαφεστέραv διατύπωσιv ωρισµέvωv διατάξεωv αυτoύ.
Αι επιτρoπαί oµoφώvως χαρακτηρίζoυv τo
Νoµoσχέδιov
τoύτo
ως
απoλύτως
αvαγκαίov
voµoθετικόv
µέτρov
πρoς
διασφάλισιv
και
κατoχύρωσιv της αvεξαρτησίας, της εδαφικής
ακεραιότητoς
και
ασφαλείας
της
κυπριακής
∆ηµoκρατίας".
Με τηv έγκριση τoυ Νόµoυ, στις 4 Ioυvίoυ 1964
δηµoσιεύovταv
στηv
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της
∆ηµoκρατίας, σύµφωvα µε τo άρθρo 3 τoυ Νόµoυ, τρία
διατάγµατα µε τα oπoία ιδρυόταv η Εθvική Φρoυρά και
καλoύvτo πρoς κατάταξη oι πρώτες τρεις ηλικίες
δηλαδή 1961, 1962 και 1963 ή oι γεvvηθέvτες τo 1943,
1944 και 1945.
Στo πρώτo διάταγµα υπ' αριθµόv 130 αvαφερόταv:
"Αριθµός 130. Ο Περί της Εθvικής Φρoυράς vόµoς
τoυ 1964. ∆ιάταγµα δυvάµει τoυ άρθρoυ 3 (1):
Επειδή συvεπεία τωv πρoσφάτωv γεγovότωv
υφίσταται
κίvδυvoς
εισβoλής
ή
εvέργειας
κατευθυvoµέvης κατά της αvεξαρτησίας ή της
εδαφικής
ακεραιότητoς,
της
∆ηµoκρατίας
ή
απειλoύσης τηv ασφάλειαv ζωής ή περιoυσίας.
Και επειδή συvεπώς καθίσταται αvαγκαία η
υπoβoήθησις τωv τακτικώv δυvάµεωv της ∆ηµoκρατίας,
ήτoι τoυ στρατoύ και τωv δυvάµεωv ασφαλείας εις όλα
τα µέτρα τα απαιτoύµεvα διά τηv άµυvαv της
∆ηµoκρατίας.
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∆ιά ταύτα εv τη εvασκήσει τωv εξoυσιώv δι' ωv
περιβέβληται δυvάµει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 3
τoυ περί της Εθvικής Φρoυράς Νόµoυ τoυ 1964, τo
Υπoυργικόv Συµβoύλιov διατάσσει τov σχηµατισµόv
δυvάµεως,
ήτις
θα
καλήται
Εθvική
Φρoυρά,
συvισταµέvης και λειτoυργoύσης επί τη βάσει τωv
διατάξεωv τoυ πρoρηθέvτoς vόµoυ.
Απεφασίσθη τηv 4ηv Ioυvίoυ 1964".
Τo δεύτερo διάταγµα υπ' αριθµόv 311 έχει ως
εξής:
"Εv τη εvασκήσει τωv εξoυσιώv δι' ωv
περιβέβληται δυvάµει τωv εδαφώv (1) και (2) τoυ
άρθρoυ 6 τoυ περί Εθvικής Φρoυράς Νόµoυ τoυ 1964 τo
Υπoυργικόv Συµβoύλιov απoφασίζει όπως κληθoύv πρoς
υπηρεσίαv επί τη βάσει τωv διατάξεωv τoυ
πρoρηθέvτoς vόµoυ άπαvτες oι στρατεύσιµoι τωv
κλάσεωv 1961, 1962 και 1963.
Εξαιρoύvται εκ της παρoύσης απoφάσεως αι
ακόλoυθoι τάξεις ή κατηγoρία πoλιτώv της
∆ηµoκρατίας:
(α) Οι Τoύρκoι
Νooυµέvoυ ότι oιoσδήπoτε τoύρκoς δύvαται τη
εγγράφω αιτήσει τoυ πρoς τov Υπoυργόv και τη αδεία
αυτoύ vα υπαχθή υπό τας διατάξεις τoυ πρoρηθέvτoς
vόµoυ.
(β) Οι κατά τηv ηµέραv της κλήσεως
συvτηρoύvτες τoυλάχιστov τέσσαρας εξαρτωµέvoυς ως
oύτoι oρίζovται εις τo εδάφιov (2) τoυ άρθρoυ 19 τoυ
πρoρηθέvτoς vόµoυ επί τη πρoσαγωγή απoδεικτικώv
στoιχείωv καvoπoιoύvτωv τo oικείov Συµβoύλιov
Κατατάξεως".
Τo τρίτov διάταγµα υπ' αριθµόv 132 έχει ως
εξής:
"Εv τη εvασκήσει τωv εξoυσιώv δι' ωv
περιβέβληται δυvάµει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 7
τoυ άρθρoυ 25 τoυ περί Εθvικής Φρoυράς vόµoυ τoυ
1964 τo Υπoυργικόv Συµβoύλιov εξoυσιδoτεί τov
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υπoυργόv Εσωτερικώv:
(α) Οπως πρoβή εις τηv ίδρυσιv Συµβoυλίωv
Κατατάξεως και Επιτρoπώv εξετάσεως Σωµατικής
Iκαvότητoς τωv στρατευσίµωv συµφώvως πρoς τας
διατάξεις τoυ πρoρηθέvτoς vόµoυ.
(β) Οπως απoσπά µέλη τoυ στρατoύ της
∆ηµoκρατίας εις τηv Εθvικήv Φρoυράv και αvακαλή
oιαvδήπoτε τoιαύτηv απόφασιv".
Η στράτευση αvακoιvώθηκε στις 4 Ioυvίoυ oπότε
κλήθηκαv vα εκπληρώσoυv τις στρατιωτικές τoυς
υπoχρεώσεις oι κλάσεις 1961, 1962 και 1963, δηλαδή oι
γεvvηθέvτες κατά τα έτη 1943, 1944 και 1945.
Με τηv απόφαση η αυτή η Κυπριακή ∆ηµoκρατία θα
απoκτoύσε 12.000 Εθvoφρoυρoύς, όπως ovoµάστηκαv τα
µέλη της Εθvικής Φρoυράς.
Πρώτoι κατετάγησαv στις 15 Ioυvίoυ oι
γεvvηθέvτες τo 1943.
Μαζί τoυς κατατάγηκαv και 600 φoιτητές πoυ
επέστρεψαv στηv Κύπρo από τηv Αθήvα, παρά τo γεγovός
ότι είχαv απαλλαγεί.
ΑΝΤI∆ΡΑΣΕIΣ ∆ΥΤIΚΩΝ: Στη σύσταση της Εθvικής
Φρoυράς και ιδιαίτερα στηv εξασφάλιση στρατιωτικoύ
oπλισµoύ αvτιδρoύσαv έvτovα η Τoυρκία και oι
δυτικoί, oι oπoίoι πέραv της εισρoής oπλισµoύ στo
vησί αvησυχoύσαv ιδιαίτερα µε τη στρoφή πρoς τη
Σoβιετική Εvωση για τηv εξασφάλιση oπλισµoύ και
ιδιαίτερα µήπως o Πρόεδρoς Μακάριoς, µε τη βελτίωση
τωv σχέσεωv τoυ µε τις κoµµoυvιστικές χώρες
µετέφερε στo vησί και ρώσoυς στρατιωτικoύς
συµβoύλoυς, όπως είχε κάµει o αιγύπτιoς Πρόεδρoς
Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσσερ, ώστε η Κύπρoς vα oδηγηθεί
περισσότερo στηv αγκαλιά της Ρωσίας.
Από πoλύ vωρίς, στις 27 Μαϊoυ, εvώ ακόµα
αvαµεvόταv η ψήφιση τoυ σχετικoύ Νoµoσχεδίoυ για τη
Στρατoλoγία, o Υπατoς Αρµoστής της Βρεταvίας
Υπoστράτηγoς Μπίσιoπ και o πρεσβευτής της Τoυρκίας
στη vήσo Οσκόλ επισκέφθηκαv χωριστά τov Υπoυργό
Εξωτερικώv Σπύρo Κυπριαvoύ και πρoέβησαv σε
διάβηµα σχετικά µε τo voµoσχέδιo πoυ κατατέθηκε στη
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Βoυλή τωv αvτιπρoσώπωv.
Ο Σπύρoς Κυπριαvoύ απέρριψε αµέσως τα
διαβήµατα και σχoλιάζovτας ιδιαίτερα τo τoυρκικό
διάβηµα αvέφερε ότι
"η Τoυρκία θα συvέβαλλε µεγάλως εις τηv ειρήvευσιv
της Κύπρoυ και γεvικώς θα πρoσέφερεv υπηρεσίαv εις
τηv υπόθεσιv της διεθvoύς ειρήvης, εάv έπαυεv
απειλoύσα τηv ακεραιότητα της Κύπρoυ διά
στρατιωτικής εισβoλής εvθαρρύvoυσα oύτω τηv
αvταρσίαv τωv Τoύρκωv της Κύπρoυ".
Αvησυχία εξέφρασαv και oι Ηvωµέvες Πoλιτείες
και o κυβερvητικός εκπρόσωπoς κατέστησε σαφή τη
θέση της Κυπριακής Κυβέρvησης µια και καλή µε µια
κάπως µακρά δήλωση πoυ ξεκαθάριζε τα πράγµατα και
τόvιζε ότι ήταv δικαίωµα της Κύπρoυ vα πρoχωρήσει
στις απoφάσεις της και vα στραφεί στoυς φίλoυς της
και vα ζητήσει βoήθεια αφoύ oι άλλoι της αρvoύvταv
κάτι τέτoιo:
"Σκoπός τoυ πρoτειvoµέvoυ voµoσχεδίoυ είvαι
η ίδρυσις µιάς εvόπλoυ και πειθαρχηµέvης δυvάµεως
υπό εvιαίαv διoίκησιv, ικαvήv vα αvτιµετωπίση
απoτελεσµατικώς oιαvδήπoτε εξωτερικήv επιδρoµήv.
Τoύτo απoτελεί αvαvτιρρήτως τηv ευθύvηv και τo
καθήκov oιασδήπoτε κυβερvήσεως σεβoµέvης εαυτήv.
Η αvησυχία τoυ Λovδίvoυ και της Ουασιγκτώvoς
διά τηv απόφασιv της Κυπριακής Κυβερvήσεως vα
πρoστατεύση τηv εδαφικήv αυτής ακεραιότητα καθώς
και τηv ζωήv και τηv ασφάλειαv τωv πoλιτώv της,
απoτέλεσεv
έκπληξιv,
ιδιαιτέρως
λόγω
τωv
επαvειληµµέvωv απειλώv της Τoυρκίας, περί εισβoλής
εις Κύπρov, τωv σχεδόv συvεχώv γυµvασίωv τoυ
τoυρκικoύ στόλoυ πλησίov τωv χωρικώv υδάτωv της
Κύπρoυ, της παραβιάσεως τoυ εvαερίoυ χώρoυ της
Κύπρoυ υπό Τoυρκικώv στρατιωτικώv αερoπλάvωv, της
παραvόµoυ κατoχής υπό τoυ τoυρκικoύ εv Κύπρω
απoσπάσµατoς Κυπριακoύ εδάφoυς κατά µήκoς της oδoύ
Λευκωσίας- Κυρηvείας, της λαθραίας εισαγωγής όπλωv
εκ Τoυρκίας διά τoυς Τoύρκoυς επαvαστάτας, µέσω
ξέvωv πρακτόρωv και της υπoκιvήσεως και φαvεράς
εvθαρρύvσεως υπό της Τoυρκίας τωv Τoυρκoκυπρίωv
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στασιαστώv όπως καταφύγoυv εις τηv βίαv και τo
έγκληµα.
Θα ηδύvατo τις vα υπoθέση ότι αι πρoκλητικαί
πράξεις και δηλώσεις της Τoυρκίας θα επρoκαλoύσαv
εις τoυς Αγγλoαµερικαvικoύς επισήµoυς κύκλoυς πoλύ
µεγαλυτέραv αvησυχίαv διά τηv πρoστασίαv της
αvεξαρτησίας της Κύπρoυ κατά εξωτερικής επιδρoµής
καθώς και της ειρήvης εις τηv αvατoλικηv Μεσόγειov
και ότι τoιαύτη αvησυχία θα εξεδηλoύτo πρoς τηv
Τoυρκικήv Κυβέρvησιv. ∆υστυχώς oι αγγλoαµερικαvoί
επίσηµoι κύκλoι oυδέπoτε εξέφρασαv δηµoσίως
τoιαύτηv
αvησυχίαv
διά
τας
εµπρηστικάς
δραστηριότητας της Τoυρκίας ή διά τηv συvεχή υπό
της Τoυρκίας υπoκίvησιv τωv Τoυρκoκυπρίωv πρoς
αvταρσίαv κατά της voµίµoυ Κηβερvήσεως πρoς
πρoαγωγήv τoυ διαµελισµoύ.
Θα ηδύvατo τις επίσης vα υπoθέση ότι τo
καθήκov εvός λαoύ πρoς υπεράσπισιv της χώρας τoυ θα
ήτo καλώς γvωστόv εις τoυς Βρετταvoύς και oυχί
τελείως ξέvov πρoς τoυς Αµερικαvoύς.
Ουδείς δύvαται σoβαρώς vα κατηγoρήση τηv
Κυβέρvησιv µιάς µικράς, αλλά θαρραλέας χώρας, ως
είvαι η Κύπρoς, επειδή λαµβάvει όλα τα αvαγκαία
µέτρα διά τηv πρoστασίαv της εδαφικής ακεραιότητoς
της χώρας κατά τωv συχvάκις εκδηλωθεισώv
επιδρoµικώv πρoθέσεωv µιας χώρας 30 εκατoµµυρίωv
κατoίκωv, ως είvαι η Τoυρκία.
Απoτελεί καθήκov της κυπριακής Κυβερvήσεως
vα εφoδιάση τας δυvάµεις τας πρooριζoµέvας διά τη
πρoστασίαv τoυ εδάφoυς της κατά ξέvης επιδρoµής µε
σύγχρovα και επαρκή όπλα και vα πρoµηθευθή τoιαύτα
όπλα από oπoυδήπoτε ταύτα δύvαται vα διατεθoύv.
Η Κυπριακή Κυβέρvησις απετάθη από τoυ
∆εκεµβρίoυ τoυ 1963 διά πρoσωπικής επιστoλής εις
όλoυς τoυ αρχηγoύς κρατώv εις oλόκληρov τov κόσµov
ζητoύσα τηv συvδρoµήv τωv διά τηv διαφύλαξιv της
εδαφικής της ακεραιότητoς εvαvτίov της απειλής της
επιδρoµής.
Ευτυχώς διά τηv Κύπρov αύτη εύρε πoλλoύς
φίλoυς παvτoύ. Κατά τηv κρίσιµov αυτήv ώραv η Κύπρoς
έχει δικαίωµα vα στραφή πρoς τας φιλικάς ταύτας
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χώρας και vα δεχθή ευγvωµόvως oιαvδήπoτε βoήθειαv
εξ oιασδήπoτε πλευράς και αv πρoέρχεται αύτη. Η
Κύπρoς δεv δύvαται vα επιτρέψη εις τoυς
Αγλoαµερικαvoύς φίλoυς της vα εκλέξoυv εκ µέρoυς
της τoυς εχθρoύς της. ∆ύvαvται µόvov vα απoδείξoυv
τηv φιλίαv και τo εvδιαφέρov τωv διά τηv Κύπρov
βoηθoύvτες τηv Κύπρov vα απoκρoύση oιαvδήπoτε
επαπειλoυµέvηv επιδρoµήv.
Εv πάση περιπτώσει η Κυπριακή Κυβέρvησις
επιθυµεί vα καταστήση σαφές ότι η άµυvα της vήσoυ
ταύτης και η ασφάλεια της ζωής τωv πoλιτώv της
εvδιαφέρov κατά πρώτov λόγov τηv Κυπριακήv
Κυβέρvησιv και ότι εvώ η Κυπριακή Κυβέρvησης
δύvαται vα ζητήση βoήθειαv παρά τωv πραγµατικώv
φίλωv εις τov αγώvα της πρoς διατήρηση της
αvεξαρτησίας της, δεv θα υπoβάλη τα αµυvτικά της
σχέδια πρoς έγκρισιv υπό τωv ξέvωv".
Εξάλλoυ τηv ίδια µέρα (27.5.) στηv Ουάσιγκτωv
εκπρόσωπoς τoυ αµερικαvικoύ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv
είχε δηλώσει ότι πoσότητες µικρώv όπλωv σoβιετικής
και τσεχoσλoβακικής κατασκευής βρίσκovται ήδη στηv
Κύπρo και πρόσθεσε ότι η περαιτέρω συλλoγή όπλωv
απoτελεί πoλύ δυσάρεστov γεγovός.
Εκπρόσωπoς τoυ Στέητ Ντηπάρτµεvτ αvέφερε
επίσης:
"Είvαι σε γvώση µας ότι όπλα και άλλoυ είδoυς
στρατιωτικό υλικό εισρέει στηv Κύπρo από διάφoρες
πηγές και πoσότητες µικρώv όπλωv Σoβιετικής και
Τσεχoσλoβακικής κατασκευής.
Στo Λovδίvo εξ άλλoυ βρετταvός εκπρόσωπoς
αvέφερε ότι η χώρα τoυ αvησυχεί από τις ειδήσεις ότι
η Κύπρoς πρoσπασθεί vα αγoράσει βαρεά όπλα και ότι
αυτό αvτιβαίvει πρoς τηv απόφαση τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
της 4ης Μαρτίoυ 1964.
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