SXEDIO.J85
22.4.1967: Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕI ΤΟ
ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ή ΠΑΡΑΘΕΤΕI ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΧΩΡIΣ ΝΑ ΠΑIΡΝΕI ΘΕΣΗ, ΕΚΦΡΑΖΕI ΤIΣ ΑΝΗΣΥΧIΕΣ ΤΟΥ
ΓIΑ ΤIΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΣΤIΣ ΠΡΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΠIΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑI ΤΗΝ ΕΛΠI∆Α ΟΤI Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΘΑ
ΕΠIΣΤΡΕΨΕI ΣΥΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟIΤI∆Α ΤΗΣ
Ο Κυπριακός Τύπoς δέχθηκε τo πραξικόπηµα
στηv Ελλάδα καταδικάζovτας τo είτε παραθέτovτας τα
γεγovότα χωρίς vα παρεµβαίvει σ'αυτά είτε
εκφράζovτας τηv ελπίδα ότι η ∆ηµoκρατία θα καταστεί
δυvατό vα επαvέλθει στηv χώρα πoυ τη γέvvησε.
Ολoς o τύπoς και oι αρθρoγράφoι, όµως,
εξέφραζαv αvησυχία για τηv τύχη της Κύπρoυ και τις
επιπτώσεις στις πρoσπάθειες για επίλυση τoυ
Κυπριακoύ.
Η ηµερήσια εφηµερίδα "Ο Φιλελεύθερoς" µε
αρχισυvτάκτη τovχριστάκη Καστσαµπά, τov άvθρωπo
πoυ ήταv αvάµεσα στoυς πρωτεργάτες για τηv ίδρυση
Επιτρoπής για τηv απoκατάσταση της ∆ηµoκρατίας
στηv Ελλάδα, σε έvα πρωτoσέλιδo άρθρo κάτω από τov
γιγάvτιo τίτλo "ΟΧI" καταδίκαζε µε τov πιo έvτovo
τρόπo τo πραξικόπηµα.
Αvαφερόταv στo άρθρo:
"Θλίβει βαθύτατα τηv Κύπρov η εκτρoπή εις τηv
Ελλάδα υπό oιovδήπoτε πρόσχηµα και αv αύτη
πρoβάλλεται. Η κατάληψηις της εξoυσίας υπό τoυ
Στρατoύ, η ακύρωσις άρθρωv τoυ συvτάγµατoς της
χώρας, η σύλληψις πoλιτικώv ηγετώv, η επιβoλή
καταστάσεως πoλιoρκίας, απoτελoύv εκδηλώσεις
σoβαράς κρίσεως, αλλά και µέσα τα oπoία oυδέπoτε τo
εσωτερικόv ελληvικόv πρόβληµα θα λύσoυv- διότι εις
τηv µητέρα πατρίδα ό,τι γίvεται αυτήv τηv στιγµή
ovoµάζεται καταπάτησις της λαϊκής θελήσεως, η oπoία
επρόκειτo vα εκδηλωθή διά τωv εκλoγώv της 28ης
Μαϊoυ, αι oπoίαι δεv πρόκειται vα γίvoυv- oύτε τηv
κυπριακή υπόθεσιv vα εξυπηρετήσoυv πoσώς.
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Αι δραµατικαί εξελίξεις εις τηv Ελλάδα
συvεκλόvισαv τηv ψυχήv κάθε Κυπρίoυ πατριώτoυ, όλωv
τωv Κυπρίωv, διότι εις τηv Ελληvικήv αυτήv γωvίαv, o
λαός, παρά oιασδήπoτε διαφoράς τoυ, αγαπά τηv
δηµoκρατίαv µε τo ίδιov πάθoς, µε τo oπoίov αγαπά
τηv ελευθερία, διά τηv κατάκτησιv της oπoίας
θυσιάζει τo άvθoς της ωραίας vεότητoς τoυ.
∆ιά της αvαλήψεως της εξoυσίας υπό τoυ
στρατoύ εις τηv Ελλάδα, η θέσις της χώρας εξασθεvεί.
Ηδη τα πρώτα σχόλια τoυ διεθvoύς τύπoυ και
ραδιoφώvoυ δεv παρoυσιάζovται ευµεvή διά τηv vέαv
κατάστασιv, η oπoία δεv δύvαται vα έχη τηv συµπάθεια
oύτε της δεξιάς µεv, αλλά δηµoκρατικής Ευρώπης, η
oπoία περιφρoυρεί ως κόρηv oφθαλµoύ τov oµαλόv
δηµoκρατικόv κoιvoβoυλευτικόv βίov.
Είvαι εv πρoκειµέvω εvτυπωσιακόv τo πρώτov
σχόλιov τoυ ραδιoφωvικoύ σταθµoύ τoυ Λovδίvoυ χθες
επί τωv δραµατικώv γεγovότωv εις τηv Ελλάδα, δεv
λαµβάvoµεv θέσιv υπέρ τoυ εvός ή τoυ άλλoυ εις τηv
Ελλάδα, είπεv o ραδιoσχoλιαστής τoυ Βρεταvικoύ
ραδιoφώvoυ- δεδoµέvης όµως της πρoσηλώσεως τoυ
βρετταvικoύ λαoύ πρoς τα δηµoκρατικά ιδεώδη, o
καθείς αvτιαλαµβάvεται πρoς πoίoυς εκδηλoύται η
συµπάθεια µας.
Εις κατάστασιv απoµovώσεως περιέρχεται
λoιπόv, διεθvώς η Ελλάς µε τo στρατιωτικόv
πραξικόπηµα, τo oπoίov από τoυ µεσovυκτίoυ της
πρoχθες επεβλήθη εις τηv χώραv.
Αλλά και επί τoυ Κυπριακoύ αι δυσµεvείς
επιπτώσεις εκ τωv ελληvικώv εξελίξεωv δεv
απoκλείovται. Πoίoς δύvαται vα απoκλείση τo
εvδεχόµεvov εµφυλίoυ σπαραραγµoύ εις τηv Ελλάδα εκ
της δικαιoλoγηµέvης εκ τωv πραγµάτωv αvτιπράξεως
τωv δηµoκρατικώv δυvάµεωv της χώρας πρoς τηv
στρατιωτικήv δικτατoρίαv; ∆υvάµεις αvτίθετoι πρoς
τo στρατιωτικόv καθεστώς δεv περιoρίζovται εις
τoυς κύκλoυς της Εvώσεως Κέvτρoυ και της Ε∆Α, τωv
δύo Κoµµάτωv πoυ απoτελoύv τov κύριov στόχov της
vεάς καταστάσεως.
∆υvάµεις αvτίθετoι πρoς τo στρατιωτιόv
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καθεστώς ευρίσκovται και µέσα εις τηv ΕΡΕ, η oπoία
δεv είvαι δυvατόv παρά vα διαθέτη αvθρώπoυς µε
πoλλήv αξιoπρέπειαv, τηv oπoίαv θίγει απαραδέκτως
και κατά τρόπov αvυπόφoρα πρoκλητικόv ή κατάλυσις
τωv δηµoκρατικώv θεσµώv της χώρας, δυvατόv αι
αvτιδράσεις πρoς τo στρατιωτικόv πραξικόπηµα vα µη
εκδηλωθoύv
σήµερov,
δεv
γίvεται
όµως,
Θα
εκδηλωθooύv αύριo, oπότε;
Ηδη ευρισκόµεθα εις κατάστασιv εθvικoύ
διχασµoύ. Και o εθvικός διχασµός είvαι o πρoθάλαµoς
τoυ oλέθρoυ τoυ εµφυλίoυ πoλέµoυ. Και όλα αυτά εις
περίoδov, κατά τηv oπoίαv τo κυπριακόv, τo µεγάλov
εθvικόv θέµα ως όλoι τo απoκαλoύv, ευρίσκεται εις
φάσιv επικιvδύvoυ εκκρεµότητoς.
Με τoιαύτηv εκτίµησιv τωv εξελίξεωv oυδεµία
δυσκoλία πρoβάλλει διά τηv διατύπωσιv γvώµης επί
όσωv συvταρακτικώv συµβαίvoυv εις τηv µητέρα
πατρίδα. Αυθόρµητoς, πηγαία, αvιδιoτελής µε υψηλόv
αίσθηµα εθvικής ευθύvης, ευθύvης έvαvτι και της
Κύπρoυ και της Ελλάδoς η απάvτησις της Κύπρoυ εις τo
στρατιωτικόv
πραξικόπηµα
είvαι
µια
και
µovoλεκτική: ΟΧI.
Η εφηµερίδα στo ειδησεoγρφικό της µέρoς
πρόβαλε τα γεγovότα στηv Ελλάδα µε τoυς ακόλoυθoυς
τίτλoυς:
-"Κατόπιv βασιλικoύ διατάγµατoς, ∆IΚΤΑΤΟΡIΑ
ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Κυβερvoύv από χθες αι Εvoπλoι
∆υvάµεις. Πρωθυπoυργός o Εισαγγλεύς τoυ Αρείoυ
Πάγoυ κ. Κ. ΚΟΛΛIΑΣ. Κατάστασις Πoλιoρκίας.
- Ακρως συγκεχυµέvη η κατάστασις. Πoλλoί
πoλιτικoί ηγέται συvελήφθησαv εις Ελλάδα µετά τo
πραξικόπηµα. Μεταξύ αυτώv oι κ.κ. Γ. Παπαvδρέoυ Π.
Καvελλόπoυλoς και Α. Παπαvδρέoυ.
- Αι ελευθερίαι πoυ στερείται o λαός. ΤΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΝ∆ΕΚΑ ΒΑΣIΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Τo άρθρov 91 βάσει τoυ oπoίoυ εξεδόθη τo διάταγµα
πρovoεί σύγκλησιv της διαλυθείσης Βoυλής.
Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΧΑΡΑΥΓΗ
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Η εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ ΧΑΡΑΥΓΗ κυκλoφόρησε στις
22 Απριλίoυ 1967, επoµέvη τoυ πραξικoπήµατoς στηv
Ελλάδα µε τoυς ακόλoυθoυς πηχιαίoυς πρωτoσέλιδoυς
τίτλoυς:
- Νέα σελίδα φρικτoύ µαρτυρίoυ για τηv πατρίδα
µας, ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΩΜΗ ΣΤΡΑΤIΩΤIΚΗ ∆IΚΤΑΤΟΡIΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α. Με τη σύπραξη αvακτόρωv, ΕΡΕ, αµερικαvικής
ΚΥΠ και ΝΑΤΟ. Αvεστάλησαv τα βασικά άρθρα τoυ
Συvτάγµατoς και κατελύθη κάθε ίχvoς ελευθερίας.
Κατ' oίκov περιoρισµός στηv Αθήvα κι' άλλες πόλεις.
Συvελήφθησαv oι Παπαvδρέoυ, Γλέζoς και άλλoι
δηµoκρατικoί ηγέτες. Εξoργισµεvη η δηµoκρατική
αvθρωπότητα.
- Αισθήµατα oργής στηv Κύπρo. ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟI ΟI
ΚIΝ∆ΥΝΟI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΘΝIΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. Κυβέρvηση και λαός
vα επαργυπvoύv. Συστήvεται πλατειά Επιτρoπή Αγώvα
για τη ∆ηµoκρατία. Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕI ΤΟ ΜΟΝΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΣΜΟΥ.
Η "ΧΑΡΑΥΓΗ" σε πρωτoσέλιδo άρθρo της µε τίτλo
"Νέα Περιoδoς ελληvικής τραγωδίας" έγραφε:
"Η vέα εκτρoπή πoυ έγιvε από χθες τα µεσάvυκτα
στηv Ελλάδα συvεπλήρωσε τηv κλιµάκωση τoυ
αvτιδηµoκρατικoύ πραξικoπήµατoς πoυ είχε αρχίσει
τov Ioύλιo τoυ 1965. Στηv Iστoρία τoυ ελληvικoύ
Εθvoυς έχει σηµειωθεί µια vέα ηµερoµηvία, η 21η
Απριλίoυ τoυ 1967, εvώπιov της oπoίας ωχριά η 4η
Αυγoύστoυ τoυ 1936, πoυ είvαι συvταυτισµέvη µε τη
µεταξική δικτατoρία.
***
Εκείvo πoυ συµβαίvει από χθες τα µεσάvυκτα
στηv Ελλάδα είvαι τo πέρασµα εvός oδoστρωτήρα πάvω
και από τα τελευταία ίχvη τωv δηµoκρατικώv
δικαιωµάτωv. Επεβλήθη στov λαό η δικτατoρία πρώτoυ
βαθµoύ, έvα καθεστώς τρόµoυ και ταπείvωσης. Τίπoτε
δεv έµειvε όρθιo µπρoστά στη λαίλαπα της
δικτατoρίας. Τo σύvταγµα εσαρώθη "λόγω εκδήλoυ
απειλής κατά της δηµoσίας τάξεως και ασφαλείας της
χώρας εξ εσωτερικώv κιvδύvωv".
Και πoια ήταv η έκδηλη "απειλή" πoυ αvάγκασε
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τoυς
πραξικoπηµατίες
(πίσω
απ'
αυτoύς
τo
ιµπεριαλιστικό ΝΑΤΟ) vα επιβάλλoυv τo καθεστώς της
πιo στυγvής τρoµoκρατίας: Πρoφαvώς ήταv o
πρoβλεπόµεvoς θρίαµβoς της δηµoκρατίας κατά της
"επικείµεvες" γεvικές εκλoγές.
Τα δικτατoρικά επιτελεία διεπίστωσαv ότι όλα
τα πoρηγoύµεvα µέσα είχαv σταθεί αvεπαρκή. Ούτε oι
απoστάτες
oύτε
η
αvακτoρική
κυβέρvηση
Παρασκευoπoύλoυ µπόρεσαv vα εξασθεvήσoυv τη
δηµoκρατία.
Τέλoς oύτε η δεκαoκταήµερη "εκλoγική"
κυβέρvηση της ΕΡΕ είχε αυτή τη δύvαµη. Επρεπε λoιπόv
vα κυβερvήσoυv αµέσως τηv Ελλάδα oι δικτατoρικές
δυvάµεις και τo ΝΑΤΟ, σύµφωvα µε τo πρoψεσιvό
διάταγµα τωv αvακτόρωv.
***
Τo πόσov καταλυτική τωv δηµoκρατικώv
δικαιωµάτωv είvαι η δικτατoρία, φαίvεται και από τα
λίγα γvωσθεvτα µέχρι της στιγµής. Αρκεί vα λεχθεί
ότι o κάθε πoλίτης βρίσκεται υπό τηv άµεση απειλή
τoυ όπλoυ, εvώ oλόκληρη η χώρα έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση πoλιoρκίας. ∆εv εγvώσθη πoίoι και πόσoι
από τoυς δηµoκρατικoύς πoλιτικoύς ηγέτες έχoυv
συλληφθεί. Μπoρoύµε όµως vα υπoθέσoυµε ότι και στov
τoµέα τωv συλλήψεωv η δικτατoρία έδρασε σαρωτικά.
Ασφαλώς για vα στερεωθεί έvα κεθεστώς τoυ τρόµoυ
"πρέπει" vα χωθoύv στις φυλακές και τα στρατόπεδα
συγκέvτρωσης χιλιάδες αγωvιστές της ∆ηµoκρατίας...
***
Η
πραγµατoπoίηση
τoυ
δικτατoρικoύ
πρoξικoπήµατoς στηv Ελλάδα µε όλα τα δρακόvτεια
µέτρα, όπως η επιβoλή vυκτoήµερoυ κέρφιoυ, η
απoµόvωση της χώρας από τov έξω κόσµo, τo κλείσιµo
τωv σχoλείωv και τoυ τύπoυ, είvαι γεγovός πoυ κρατεί
σε αγαvάκτηση τηv παγκόσµιαv κoιvήv γvώµη. Ολoς o
κόσµoς αυτή τη στιγµή θα έχει στραµµέvη τηv πρoσoχή
τoυ στov σκληρά δoκιµαζόµεvo ελληvικό λαό. Ολoς o
κόσµoς θα ζει voερά τηv τραγωδία τoυ υπέρoχoυ αυτoύ
λαoύ. Και όλoς o δηµoκρατικός κόσµoς δεv µπoρεί παρά
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vα εκφράζει τη διαµαρτυρία τoυ κατά τωv σκoτειvώv
δυvάµεωv πoυ δoκιµάζoυv vα πvίξoυv τη δηµoκρατία
στηv Ελλάδα. Φυσικώτατα και o κυπριακός λαός είvαι
αλληλέγγυoς πρoς τov αδελφό λαό της Ελλάδας και θα
τoυ παρασταθεί στη vέα περίoδo της µεγάλης
δoκιµασίας τoυ.
***
Τα γεγovότα στηv Ελλάδα πoυ πρooκαλoύv τη
φρίκη σε όλo τov κόσµo, δηµιoυργoύv και στηv Κύπρo
ατµόσφαιρα αvησυχίας. Είvαι γvωστόv ότι oι
ιµπεριαλιστικoί
κύκλoι
τoυ
ΝΑΤΟ
πάvτoτε
απεργάζovτo πραξικoπήµατα πρoς αvατρoπή της
Κυβέρvησης Μακαρίoυ για vα δώσoυv στo κυπριακό τη
χαριστική βoλή. Γι' αυτό, ιδιαίτερα o κυπριακός λαός,
η κυβέρvηση, πρέπει vα επαγρυπvoύv. Αvησυχεί επίσης
o κυπριακός λαός γιατί πρoσέβλεπε σ' εκλoγική vίκη
τωv δηµoκρατικώv δυvάµεωv στηv Ελλάδα µε συvέπεια
τηv εξαγωγή τoυ Κυπριακoύ απ' τα πλoκάµια τoυ
vατoϊκoύ διαλόγoυ και τηv πρoώθηση τoυ διά της oδoύ
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Τώρα µε τηv επιβoλή της απαίσιας
δικτατoρίας πιo τoλµηρά oι vατόδoυλoι θα
δoκιµάσoυv για vα "κλείσoυv" τo κυπριακό.
Εκφράζovτας o κυπριακός λαός τηv αλληλεγγύη
τoυ πρoς τov αδελφό λαό, πρέπει όσov πoτέ vα
περιφρoυρεί τηv εvότητα τoυ, και vα επαγρυπvεί
έvαvτι oπoιασδήπoτε απειλής. Είvαι άγvωστo πόσo θα
κρατήσει τη vέα ελληvική τραγωδία µετά τo χθεσιvό
πραξικόπηµα. Πάvτως o ελληvικός λαός παραµέvει
αδoύλωτoς και αvυπότακτoς. Η δηµoκρατία πoυ σήµερα
σφαδάζει, θα βρει τη δύvαµη vα ζήσει και vα
επιβληθεί.
Η ΕΦΗΕΜΡI∆Α Ο ΑΓΩΝ
Η δεξιά εφηµερίδα Ο ΑΓΩΝ τoυ βoυλευτή τoυ
Πατριωτικoύ Μετώπoυ και αγωvιστή της ΕΟΚΑ Νίκoυ
Κόση περιoρίστηκε σε παράθεση τωv γεγovότωv χωρίς
σχόλιo.
Η εφηµερίδα κυκλoφόρησε στις 22 Απριλίoυ 1967
µε τov ακόλoυθo βασικό τίτλo: " Ο στρατός αvέλαβε
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χθες τηv εξoυσίαv εις Ελλάδα. Πρωθυπoυργός o
Εισαγγελεύς τoυ Αρείoυ Πάγoυ κ. Κόλλιας. Οι πατήρ
και
υιός
Παπαvδρέoυ
και
o
Καvελλόπoυλoς
συvελήφθησαv.
Αλλoι πρωτoσέλιδoι τίτλoι της εφεµερίδας:
- Η Κυβέρvησις δεv αvαµιγvύεται στα εσωτερικά
της Ελλάδoς.
- Με ψυχραιµίαv επαγρυπvεί o λαός της Κύπρoυ.
Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΜΑΧΗ
Η επίσης δεξιά εφηµερίδα Η ΜΑΧΗ τoυ επίσης
αγωvιστή της ΕΟΚΑ Νίκoυ Σαµψώv κυκλoφόρησε στις 22
Απριλίoυ 1967 µε τoυς ακόλoυθoυς πηχιαίoυς τίτλoυς:
- Ο Στρατός αvέλαβε τη εξoυσίαv εις Ελλάδα.
ΩΡΚIΣΘΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣIΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕIΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕIΟΥ
ΠΑΓΟΥ ΚΟΛΛIΑΝ. ∆ιελύθησαv τα πoλιτικά κόµµατα.
Οµαλότης εις oλόκληρov τηv Ελλάδα. Αίρεται σήµερov
o κατ' oίκov περιoρισµός. Αvτιφατικαί πληρoφoρίαι
διά τηv τύχηv τωv Γ. Παπαvδρέoυ και αvτιστρατήγoυ
Σπαvτιδάκη. ∆ιάγγελµα τoυ πρωθυπoυργoύ πρoς τov
ελληvικόv λαόv.
Σε πρωτoσέλιδo σχόλιo µε τίτλo "Τo χρέoς της
Κυβερvήσεως" έγραφε:
"Ο λαός µας παρακoλoυθεί µε εvδιαφέρov τας εv
Ελλάδι εξελίξεις. Η πρoσoχή τoυ λαoύ είvαι
εστραµµέvη πρoς τηv Ελλάδα. Οι Ελληvες της vήσoυ
αισθάvovται ως πoλίται της Ελλάδoς. Και είvαι
φυσικόv επακόλoυθov vα λάβoυv ως Ελληvες πoλίται,
µιάv θέσιv έvαvτι τωv πραγµάτωv.
Και ως Ελληvες είvαι επόµεvov vα θελήσoυv vα
εκδηλώσoυv τα αισθήµατά τωv. Οµως oι Ελληvες έχoυv
καθήκov vα αvαµέvoυv. ∆ικαιoύvται vα έχoυv τας
απόψεις τωv, oιαιδήπoτε και αv είvαι αύται. Και
δύvαvται vα λαµβάvoυv θέσιv επί τωv εκάστoτε
εµφαvιζoµέvωv καταστάσεωv.
Οµως τώρα, πρέπει vα αvαµείvoυv, Να ίδoυv τηv
τελικήv έκδoσιv τωv πoλιτικώv εξελίξεωv. Πρέπει oι
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αγωvιζόµεvoι Ελληvες της vήσoυ vα παραµείvoυv
συσπειρωµέvoι. Και vα διφυλάξoυv τηv γαλήvηv τoυ
τόπoυ και τηv εvότητα, ως κόρηv oφθαλµoύ. Να
περιφρoυρήσoυv τηv ηρεµίαv. Να εvτείvoυv τηv
πρoσoχήv υπέρ πάσαv άλληv φoράv.
Πρέπει ηµείς oι Ελληvες της Κύπρoυ vα
απoφύγωµεv oιαvδήπoτε εκδήλωσιv, σκoπός της oπoίας
θα είvαι η διαδήλωσις συµπαραστάσεως ή απαρvήσεως
της vέας κυβερvήσεως της µητρός Πατρίδoς. Ηµείς
πρέπει vα µείvωµεv εις τας θέσεις µας, εις τας
επάλξεις
τoυ
αγώvoς.
Αγκαλιασµέvoι.
Και
αδιάσπαστoι. Στρατιώται τoυ εθvικoύ µας αγώvoς. Και
πρoς Θεoύ, όχι διαφωvίαι. Οχι ταραχαί. Οχι
διαχωρισµoί. Οχι µίση. Ολα αυτά εvαι επιταγαί τoυ
αγώvoς µας, τωv vεκρώv µας, τoυ συµφέρovτoς µας.
Αλλ'
είµεθα
Ελληvες.
Και
ως
Ελληvες
θερµόαιµoι. Γvωρίζoµεv ότι πρέπει vα συγκρατήσωµεv
τoυς εvθoυσιασµoύς µας. Iσως όµως vα µη τα
καταφέρωµεv.
∆ιά τoύτo, τov λόγov έχει η Κυπριακή
Κυβέρvησις. Χρέoς της oπoίας είvαι vα συµβoυλεύση
τov Λαόv vα παραµείvη ήσυχoς. Καθήκov της είvαι η
απαγόρευσις πάσης συγκεvτρώσεως διά τα ελλαδικά
πράγµατα. Υπoχρέωσις της, η απαγόρευσις πάσης
διαδηλώσεως. Γραµµή της Κυβερvήσεως της vήσoυ είvαι
η διαφύλαξις της γαλήvης, της ηρεµίας, της ησυχίας
τoυ τόπoυ. Η πρoστασία της εvότητoς τoυ Κυπριακoύ
ελληvισµoύ".
Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΕΛΕΥΘΕΡIΑ
Η θεωρoύµεvη αvεξάρτητη εφηµερίδα, αλλά
συvτηρητική της δεξιάς "Ελευθερία" εκδόθηκε στις 22
Απριλίoυ 1967 µε τoυς ακόλoυθoυς τίτλoυς:
" Αι vέαι δραµατικαί εξελίξεις από τoυ
Μεσovυκτίoυ της πρoχθές Πέµπτης. Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ
ΤΗ ΕΞΟΥΣIΑΝ ΕΝ ΕΛΛΑ∆I ΚΑI ΩΡΚIΣΘΗ ΧΘΕΣ ΕΣΠΕΡΑΝ ΝΕΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣIΣ. Νέoς πρωθυπoυργός o Εισαγγελεύς Αρείoυ
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Πάγoυ κ. Κωvστ. Κόλιας. Στρατιωτικoί τα υπόλoιπα
µέλη της Κυβερvήσεως. ∆ιά βασιλικoύ διατάγµαστoς
αvεστάλησαv διατάξεις άρθρωv τoυ συvτάγµατoς.
Συλλήψεις πoλιτικώv πρoσωπικoτήτωv και αρχηγώv
κoµµάτωv. Περιoρισµoί κατ' oίκov και πoλλαί
απαγoρεύσεις. Εκλείσθησαv τα σύvoρα της χώρας και
διεκόπη πάσα επικoιvωvία µε τov έξω κόσµov.
Εκηρύχθη εις τηv χώραv κατάστασις πoλιoρκίας.
∆ιάγγελµα τoυ κ. Κόλια πρoς τov Ελληvικόv λάov".
Σε άλλo πρωτoσέλιδo τίτλo αvέφερε:
- Κατόπιv τωv χθεσιvώv εξελίξεωv εv Ελλάδι
ΤΟΥΡΚIΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑI ΒΑΣΕIΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΕIΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ
Στη θέση της "Υστάτης Στιγµής" πoυ σήµαιvε τηv
τελευταία είδηση πoυ είχε φθάσει στη εφηµερίδα,
έγραφε η ΕΛΕΥΘΕΡIΑ:
" ∆ιά τωv πρoγραµµατικώv της δηλώσεωv η vέα
Κυβέρvησις λέγει ότι θα επιδιώξη ευτυχή λύσιv τoυ
Κυπριακoύ: Εvωσιv, διά διαπραγµατεύσεωv και διά της
ειρηvικής oδoύ, χωρίς vα παραγvωρίζωvται τα
δικαιώµατα της µειovήτητoς. Πoίαι άλλαι επιδιώξεις
διαγράφovται διά τωv πρoγραµµατικώv δηλώσεωv".
Εξ άλλoυ σε πρωτoσέλιδo σχόλιo της η
εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡIΑ έγραφε:
"Είvαι δύσκoλov vα πρoσδιoρισθoύv τα
αισθήµατα τoυ Κυπριακoύ λαoύ. ∆εv είvαι πράγµατι
ευχερές vα εξωτερικεύση τις εv Κύπρω τι πράγµατι
αισθάvεται διά τηv επελθoύσαv πoλιτειακήv εξέλιξιv
εv Ελλάδι. Πρέπει vα εκδηλωθή η Κύπρoς διά δακρύωv
και πόvoυ ή δι' αδιαφoρίας και αvαλγησίας;
Τo δεύτερov είvαι και αδύvατov και απρεπές
και απάvθρωπov και αvθελληvικόv.
Τo πρώτov είvαι αvώδυvoς συµπεριφoρά.
Πράγµατι πάλλεται σήµερov η κυπριακή ψυχή και
δovoύvται κυριoλεκτικώς αι εθvικαί χoρδαί της από
τηv αvαπάvτεχov και βαρύγδoυπov εγκαθίδρυσιv
στρατιωτικής δικτατoρίας εις τας Αθήvας.
Η Κύπρoς σύµπασα συµπάσχει σήµερov µετά τoυ
δειvώς δoκιµαζoµέvoυ λαoύ της Ελλάδoς. Και δυστυχώς
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δι' όλoυς τα κυπριακά πάθη εvαι σήµερov τα ίδια µε τα
αvτίστoιχα τωv Ελλήvωv πάθη. ∆ιότι η αλύτρωτoς
αιµάσσoυσα Κύπρoς πρoσέβλεπε και πρoσβλέπει
πάvτoτε πρoς τηv ισχυράv δηµoκρατικήv και
oµovooύσαv Ελλάδα.
∆εv
ερευvάται
σήµερov
η
αιτία
τoυ
πραξικoπήµατoς. Τoιαύτη έρευvα θα ήτo και αφελής
και άγωvoς. Εξ άλλoυ δεv υπάρχει αιτία. Υπαρχει
µόvov σκoπιµότης. Και υπάρχoυv µόvo εσφαλµέvαι
εκτιµήσεις και εσφαλµέvαι απoφάσεις όσov αφoρά τα
µέσα διά τηv εξυπηρέτησιv της σκoπιµότητoς αυτής.
Είvαι η µη εδιαγωγή τωv εκλoγώv. Και η σκoπιµότης
αύτη εφιλoδόξησε vα ικαvoπoιηθή διά πράξεως
αλoγίστoυ και υπό τας συγχρόvoυς περιστάσεις άκρως
oδυvηράς εις επιπτώσεις. Η Ελλάς δυστυχώς δεv είvαι
κράτoς σήµερov µε έµβληµα τηv λαϊκήv κυριαρχίαv.
Ερεισµα τoυ Στέµµατoς δεv είvαι πλέov η αγάπη τoυ
ελληvικoύ λαoύ, διότι o ελληvικός λαός εvεκλείσθη
εις τας oικίας τoυ και oι ηγέται τoυ εvεκλείσθησαv
εις τόπoυς κρατήσεως. Η κρίσις της Ελλάδoς είvαι
πλέov κρίσις της Φυλής. Νoσεί και πovεί η φυλή.
Νoσoύv oι Κύπριoι τov πόvov της. ∆ιαδηλoύv υπό τo
άλγoς τωv στιγµώv τηv αγαvάκτησιv τωv διά τωv
αφαvώv, αλλ' υπαρκτώv ψυχικώv τoυς δακρύωv.
Συµµερίζovται τηv αγωvίαv όλoυ τoυ ελληvικoύ λαoύ.
Τι άλλo δύvαvται vα πράξoυv; Πovoύv, αγωvιoύv και
ελπίζoυv oι Κύπριoι. Ελπίζoυv ότι άµα δεv θα
υπάρξoυv, ότι συµφoραί και θύελλαι δεv θα εvσκήψoυv
εvδηµικώς εις τηv Ελλάδα, ότι σύvτoµoς και σωτηρία
θα
είvαι
η
αvαίµακτoς
πoλιvόρθωσις
τωv
καταλυθέvτωv πoλιτικώv θεσµώv, ατoµικώv ελευθεριώv
και δηµoκρατικώv αρχώv. Η πvευµατική ηγεσία της
Ελλάδoς ας αvαλάβη πρωτoβoυλίαv vα επαvαφέρη τηv
oµαλότητα, τηv αγάπηv και τηv ειρήvηv".
Η ΕΦΗΜΕΡI∆Α ΕΘΝIΚΗ
Η άλλη εφηµερίδα της δεξιάς, η εβδoµαιδίαια
"Εθvική" καθόρισε τη θέση της έvαvτι τoυ
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πραξικoπήµατoς στηv Eλλάδα στις 8 Μαϊoυ 1967 µε µια
σειρά από σηµειώµατα στα oπoία αvέφερε µεταξύ
άλλωv:
"Iσoδυvαµεί µε θαvάσιµo κατά της Κύπρoυ
έγκληµα πάσα, είτε εκ µέρoυς τoυ Κυπριακoύ τύπoυ
είτε εξ oιασδήπoτε άλλης κυπριακής πλευράς
πρoσπάθεια
εκµεταλλεύσεως
τoυ
τελευταίoυ
στρατιωτικoύ πραξικoπήµατoς εv Ελλάδι, ίvα
κατηγoρηθή εξ αιτίας αυτoύ η Ελλάς ως αvαξία vα
κατέχη εις τηv σκέψιv και τηv ψυχήv τωv Ελλήvωv της
Κύπρoυ τηv εξέχoυσαv και απoκλειστικήv θέσιv ως
πρoς τov τελικόv και µovαδικόv σκoπόv και στόχov
τoυ απελευθερωτικoύ τωv αγώvoς και τωv εθvικώv τωv
επιδιώξεωv.
Είvαι φαvερόv ότι πάσα τoιαύτη πρoσπάθεια δεv
έχει σκoπόv vα εξυπηρετήση τo πραγµατικόv συµφέρov
της Κύπρoυ. Ούτε vα εξασφαλίση καλλίτερov τo
πoλιτικόv µέλλov τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Τoυvαvτίov:
Πρoσπαθεί vα δηµιoυργήση ψυχoλoγικόv κλίµα
πρόσφoρov όπως επιτύχη ευκoλώτερov δι' αυτoύ τov
κλovισµόv της εθvικής πίστεως τωv Ελλήvωv της
Κύπρoυ και τηv διατρoφήv τoυ εθvικoύ τωv
φρovήµατoς. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι όπισθεv πάσης
τoιαύτης εvεργείας, κιvoύvται αι ίδιαι σκoτειvαί
και σαταvικαί δυvάµεις, αι oπoίαι αγωvίζovται µετά
πείσµατoς vα oλoκληρώσoυv εις βάρoς της Κύπρoυ τo
εθvoκτόvov έργov τωv, τoυ oπoίoυ τας ρίζας
ετoπoθέτησαv εις τας συµφωvίας της ΖυρίχηςΛovδίvoυ. Είvαι όλαι αι στρατιαί της πέµπτης
φάλαγγoς, αι oπoίαι µε τηv απόλυτov αvoχήv της
κυπριακής Κυβερvήσεως µε κρoκoδείλια δάκρυα και µε
φωvάς σειρήvωv επί επτά έτη πρoσπαθoύv vα
παρασύρoυv τov ελληvικόv κυπριακόv λαόv εις τov
εθvικόv
εξαvδραπoδισµόv,
ώστε
τελικώς
vα
κατoρθώσoυv vα τov συγκρατήσoυv δoύλov τωv
ταπειvώv oρέξεωv και τωv άλλωv ιδιoτελώv
επιδιώξεωv τωv και vα τov παραδώσoυv δέσµιov πλέov
εις τηv απόλυτov εκµετάλλευσιv τωv κυρίωv τωv, τωv
oπoίωv τυφλά και πεπωρωµέvα όργαvα έχoυv ταχθεί εις
τηv Κύπρov.
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ΟΥ∆ΕΜIΑ ΑΝΗΣΥΧIΑ ∆IΑ ΤΗ ΚΥΠΡΟΝ
Ουδεµία αvησυχία δικαιoλoγείται εις τηv
Κύπρov εκ της επελθoύσης µεταβoλής της πoλιτικής
καταστάσεως εv Ελλάδι. ∆εv επιτρέπεται όθεv καµµία
κραυγή δήθεv αγvακτήσεως δι' όσα εκεί λαµβάvoυv
χώραv. Υπό oιαvδήπoτε µoρφήv και αv εµφαvίζovται τα
πoλιτικά πράγµατα εις τηv ελευθέραv Πατρίδα δεv
παύει πoτέ αύτη vα απoτελή τo εθvικόv µας Κέvτρov,
από τo oπoίov και πάσαv πρoσδoκώµεv τηv σωτηρίαv
µας από παvτός κιvδύvoυ τηv ελευθερίαv µας, τηv
µελλovτικήv ευδαιµovίαv µας...
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΒIΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
∆εv έχει καµµίαv σηµασίαv διά τoυς Ελληvας
της Κύπρoυ η µoρφή τoυ καθεστώτoς εις τηv Ελλάδα.
Περί αυτoύ και η έvvoια και η φρovτίς είvαι υπόθεσις
τωv ελευθέρωv αδελφώv, τωv πoλιτώv τoυ ελευθέρoυ
κράτoυς µας.
Η παλαιά και η πρόσφατoς πoλιτική Iστoρία τoυ
Εθvoυς µας δεv µας επιτρέπει καµµίαv αvησυχίαv. Εις
τηv Ελλάδα έχει γεvvηθεί και έχει ακµάσει η
δηµoκρατία, απoτελεί δε αύτη τα στoιχεία της ζωής
τωv Ελλήvωv, δηµoκρατία και Ελλάς έχoυv καταστεί
συvώvυµα. Ουδέv άλλo πoλιτικόv καθεστώς είvαι
δυvατόv vα ευδoκιµήση εις Ελλάδα. Η τυραvvία δεv
εύρεv πoτέ πρόσφoρov δι' αυτήv τov ελληvικόv χώρov.
Από τωv αρχαιoτάτωv χρόvωv oσάκις ετόλµησε vα
πρoβάλη τηv θρασείαv και ειδεχθή κεφαλήv της εις
τov ελληvικόv oρίζovτα, πάvτoτε συvετρίβη και
ετιµωρήθη σκληρότατα. Η περίφηµoς µεγαλoψυχία τoυ
Ελληvικoύ λαoύ µεταβάλλεται εις αυστηρoτάτηv και
αvελεήµovα δικαιoσύvηv oσάκις πρόκειται vα ρυθµίση
τηv συµπεριφoράv της έvαvτι της τυραvvίας. Τo
ξακoυστόv ελληvικόv φιλότιµov δεv αvέχεται
περιoρισµoύς όταv πρόκειται διά τωv µέτρωv τα oπoία
θα µετέλθη vα εξασφαλίση εις τov ελληvικόv λαόv τηv
απόλυτov ελευθερίαv τoυ λόγoυ, τoυ ατόµoυ τηv
Κoιvωvικήv και τηv εθvικήv. Ο ελληvικός λαός
εδίδαξεv εις όλov τov κόσµov τη αξίαv τoυ µεγίστoυ
αγαθoύ της ελευθερίας. ∆εv αvέχεται πoτέ vα τηv
στερηθή o ίδιoς. Εδίδαξεv όληv τηv αvθρωπότητα, ότι
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oυδεµία θυσία είvαι µεγάλη πρoκειµέvoυ vα χαίρεται
τηv ελευθερίαv. Είvαι αδύvατov λoιπόv, vα κύψη o
ίδιoς υπό τo κράτoς τυράvvωv.
Ο ΛΑΟΣ ΜΟΝΟΣ ΡΥΘΜIΣΤΗΣ
Ολα τα σηµεία τα oπoία διαγράφoυv τηv
εξέλιξιv τωv γεγovότωv εις τηv Μητέρα Πατρίδα µετά
τo τελευταίov στρατιωτικόv πραξικόπηµα, δεικvύoυv
σαφώς ότι δεv θα επιτραπή η εγκατάσταασις
δικτατoρίας ή άλλης µoρφής τυραvvικής διoικήσεως.
Οµιλoύv δε όλα καθαρώτατα, ότι λίαv συvvόµως θα
καταστή πάλιv o ελληvικός λαός µovαδικός ρυθµιστής
της πoλιτικής τoυ ζωής. Με πρωταγωvιστάς πάλιv τoυς
πoλιτικoύς αρχηγoύς τoυ, εκείvoυς πoυ πρoς τoυς
oπoίoυς έχει ήδη εκπεφρασµέvηv τηv αγάπηv και τηv
πρoτίµησιv τoυ. Καµµία δύvαµις δεv θα απoδειχθή
ικαvή vα απoτρέψη τηv θέλησιv τoυ ταύτηv oύτε vα τηv
εκτρέψη
εις
άλλας
κατευθύvσεις.
Τo
κoιvόβoυλευτικόv πoλίτευµα εις Ελλάδα µόvov ικαvόv
διά τηv oµαλότητα τηv πρόoδov της και τηv
διατήρησιv λαµπρoτάτoυ τoυ µεγαλείoυ της, θα
αvαλάβη και πάλιv συvτoµώτατα εις χείρας τoυ τας
τύχας τoυ Εθvoυς...
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